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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε."

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόµου 3556/2007 δηλώνουµε ότι εξ όσων
γνωρίζουµε:

A. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 της Εταιρίας σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµ-
βάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και

B. Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση
της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπε-
ριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αναπλ. ∆/νων Σύµβουλος

& ∆/νων Σύµβουλος & Γεν. ∆/ντής Οικονοµικών

ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ν . ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. Κ 011385/1982 Α.∆.Τ. Τ 066846/1999 Α.∆.Τ. Ρ 591984/1994
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Ε Κ Θ Ε Σ Η  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01.01.2008 – 31.12.2008)

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου κατά τη χρήση του 2008 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2007, κινήθηκαν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
2008 2007 Ποσό %

Κύκλος Εργασιών 5.505.365 4.069.996 1.435.369 35,27%
Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 5.216.389 3.752.686 1.463.703 39,00%
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 288.976 317.310 (28.334) 8,93%
Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) 53.266 47.943 5.323 11,10%
Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 28.878 30.700 (1.822) (5,93%)
Πλέον/(Μείον): Λοιπά λειτουργικά έσοδα /
(έξοδα) (15.795) 57.713 (73.508) (127,37%)
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων
(EBITDA) 191.037* 296.380 (105.343) (35,54%)
Πλέον: Έσοδα Επενδύσεων /
Κέρδη από συγγενείς Εταιρίες 3.727 2.175 1.552 71,36%
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 39.871 42.188 (2.317) (5,49%)
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 154.893 256.367 (101.474) (39,58)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 52.513 50.381 2.132 4,23%
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων 102.380 205.986 (103.606) (50,30%)
Μείον: Φόροι 23.974 56.129 (32.155) (57,29%)
Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 78.406 149.857 (71.451) (47,68%)

(*) Περιλαµβάνει αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 692 χιλ.



Αντίστοιχα τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά τη χρήση του 2008 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2007, κινή-
θηκαν ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
2008 2007 Ποσό %

Κύκλος Εργασιών 5.057.751 3.719.133 1.338.618 35,99%
Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 4.821.222 3.448.591 1.372.631 39,80%
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 236.529 270.542 (34.013) (12,57%)
Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) 16.376 15.051 1.325 8,80%
Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 21.547 21.588 (41) (0,19%)
Πλέον/(Μείον): Λοιπά λειτουργικά έσοδα /
(έξοδα) (21.089) 52.413 (73.502) (140,24%)
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων
(EBITDA) 177.517* 286.316 (108.799) (38,00%)
Πλέον: Έσοδα από Επενδύσεις / Συµµετοχές 2.566 5.053 (2.487) (49,22%)
Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 32.878 37.038 (4.160) (11,23%)
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 147.205 254.331 (107.126) (42,12%)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 47.849 45.919 1.930 4,20%
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων 99.356 208.412 (109.056) (52,33%)
Μείον: Φόροι 23.589 53.729 (30.140) (56,10%)
Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από φόρους 75.767 154.683 (78.916) (51,02%)

(*) Περιλαµβάνει αποσβέσεις επιχορηγήσεων  Ευρώ 692 χιλ.

Στα πιο πάνω αναφερόµενα µεγέθη παρατηρούµε τα εξής:

1. Πωλήσεις

Η αύξηση ή η µείωση του κύκλου εργασιών των εταιριών διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου είναι κυρίως
συνάρτηση των κάτωθι παραµέτρων:

α) του όγκου πωλήσεων προϊόντων

β) των τιµών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου, και 

γ) της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Ευρώ/∆ολαρίου. 

Η βιοµηχανική δραστηριότητα (διύλιση) αφορά την πώληση προϊόντων πετρελαίου που παράγονται στο διυλιστήριο
της µητρικής ενώ η εµπορική δραστηριότητα αφορά αγορές εµπορευµάτων – προϊόντων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά
και τη µεταπώληση σε πελάτες στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Ο Όµιλος διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία
ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται και να εκµεταλλεύεται τις εκάστοτε ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά πετρελαίου, καθώς
και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, καλύπτοντας την αυξηµένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό µε
εισαγωγές εµπορευµάτων. 
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Η ανάλυση των πωλήσεων κατά γεωγραφικό τοµέα (Εσωτερικό – Εξωτερικό) και δραστηριότητα (Βιοµηχανική – Εµπορική)
του Οµίλου καθώς και κατά κατηγορία πωλήσεων (Μετρικοί Τόνοι – Ευρώ) έχει ως εξής:

Γεωγραφικός Τοµέας 
και ∆ραστηριότητα Μετρικοί Τόνοι Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Πωλήσεων 2008 2007 Μεταβ.  % 2008 2007 Μεταβ. %

Εξωτερικό
∆ιύλιση/Καύσιµα 3.204.131 3.250.773 (1,43%) 1.687.757 1.423.065 18,60%

∆ιύλιση/Λιπαντικά 123.186 134.786 (8,61%) 97.782 72.544 34,79%

Εµπορία/Καύσιµα κλπ. 1.051.831 569.983 85,54% 678.161 308.984 119,48%

Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού 4.379.148 3.955.542 10,71% 2.463.700 1.804.593 36,52%

Εσωτερικό
∆ιύλιση/Καύσιµα 3.784.202 3.804.132 (0,52%) 2.070.039 1.631.529 26,88%

∆ιύλιση/Λιπαντικά 60.998 73.642 (17,17%) 52.999 49.455 7,17%

Εµπορία/Καύσιµα κλπ. 1.279.536 675.147 89,52% 918.627 584.419 57,19%

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού 5.124.736 4.552.921 12,56% 3.041.665 2.265.403 34,27%
Γενικό Σύνολο 9.503.884 8.508.463 11,70% 5.505.365 4.069.996 35,27%

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου αυξήθηκε τη χρήση 2008 σε αξία κατά Ευρώ 1.435,4 εκατ. ή 35,27% σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση. Στην εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Οµίλου θετικά επέδρασε η αύξηση του µέσου όρου
των τιµών των προϊόντων πετρελαίου κατά περίπου 30% καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 11,70% (από
ΜΤ 8.508.463 το 2007 σε ΜΤ 9.503.884 το 2008) ενώ αρνητικά επέδρασε η υποτίµηση του ∆ολαρίου Η.Π.Α έναντι του
Ευρώ (µέση ισοτιµία) κατά 6.8%.

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Οµίλου (οι πωλήσεις εξωτε-
ρικού ανήλθαν σε ποσοστό 44,75 % επί του κύκλου εργασιών το 2008 έναντι 44,34% το 2007) καθώς και η σηµαντική συµ-
µετοχή της βιοµηχανικής δραστηριότητας (διαµορφώθηκε σε 71% επί του κύκλου εργασιών το 2008 έναντι 78,05% το 2007).

Η αντίστοιχη ανάλυση των πωλήσεων της Εταιρίας κατά το 2008 παρουσιάζεται κατωτέρω:

Γεωγραφικός Τοµέας 
και ∆ραστηριότητα Μετρικοί Τόνοι Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Πωλήσεων 2008 2007 Μεταβ.  % 2008 2007 Μεταβ. %

Εξωτερικό
∆ιύλιση/Καύσιµα 3.204.131 3.250.773 (1,43%) 1.687.757 1.423.065 18,60%

∆ιύλιση/Λιπαντικά 123.186 134.786 (8,61%) 97.782 72.543 34,79%

Εµπορία/Καύσιµα κλπ. 921.787 462.339 99,37% 599.033 254.640 135,25%

Σύνολο Πωλήσεων Εξωτερικού 4.249.104 3.847.898 10,43% 2.384.572 1.750.248 36,24%

Εσωτερικό
∆ιύλιση/Καύσιµα 3.784.202 3.804.132 (0,52%) 2.070.039 1.631.529 26,88%

∆ιύλιση/Λιπαντικά 60.998 73.642 (17,17%) 52.999 49.455 7,17%

Εµπορία/Καύσιµα κλπ. 1.227.042 587.779 108,76% 550.141 287.901 91,09%

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού 5.072.242 4.465.553 13,59% 2.673.179 1.968.885 35,77%

Γενικό Σύνολο 9.321.346 8.313.451 12,12% 5.057.750 3.719.133 35,99%
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας τη χρήση 2008 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 5.057,75 εκατ. από Ευρώ 3.719,1 εκατ. τη χρήση
2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,99%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας επέδρασαν οι ίδιες παρά-
µετροι που διαµόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Οµίλου και οι οποίοι ήδη αναφέρθηκαν .

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων της Εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ∆ιυλιστηρίου
(οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 47,15 % επί του κύκλου εργασιών το 2008 έναντι 47,06% το 2007) καθώς
και η σηµαντική συµµετοχή της βιοµηχανικής δραστηριότητας (διαµορφώθηκε σε 77,30% επί του κύκλου εργασιών το
2008 έναντι 85,41% το 2007).

Η σηµαντική αύξηση που παρατηρείται στα εµπορεύµατα κατά τη χρήση 2008 έναντι του 2007 οφείλεται σε αυξηµένες
πωλήσεις προς την εταιρία "∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε." καθώς επίσης και στις προγραµµατισµένες
αναστολές λειτουργίας για λόγους τακτικής συντήρησης του ∆ιυλιστηρίου (maintenance shutdowns). 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µέσες διεθνείς τιµές προϊόντων (σε ∆ολάρια Η.Π.Α. ανά Μετρικό Τόνο) καθώς και οι µέσες
διεθνείς τιµές διαφόρων τύπων αργού (σε ∆ολάρια Η.Π.Α. ανά βαρέλι) κατά τη διετία 2007 – 2008.

∆ιεθνείς Μέσες Τιµές Προϊόντων ($ / ΜΤ) 2008 2007
Νάφθα 759 648
Αµόλυβδη Βενζίνη 833 686
Καύσιµα Αεριωθουµένων 992 695
Πετρέλαιο Κίνησης 935 662
Πετρέλαιο Θέρµανσης 897 643
Μαζούτ 1% 514 357
Μαζούτ 3.5% 456 341

∆ιεθνείς Μέσες Τιµές Τύπων Αργού ($ / bbl) 2008 2007
Dated Brent 96,99 72,50
Arab Light, fob 94,86 69,10
Urals, cif Med 94,50 69,59
Iranian Heavy, fob 92,02 67,76
Es Sider, fob 96,22 71,58

Τα στοιχεία για την εξέλιξη των πωλήσεων της Εταιρίας ανά προϊόν και της παραγωγής του ∆ιυλιστηρίου ανά προϊόν
(αµφότερα σε χιλιάδες Μετρικούς Τόνους) κατά τη διετία 2007 – 2008 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις / Προϊόν Χιλιάδες Μ Τ Χιλιάδες Μ Τ
2008 2007

Άσφαλτος 265 205
Μαζούτ 2.431 1.934
Πετρέλαιο Κίνησης - Θέρµανσης 3.560 3.140
Καύσιµα Αεριωθουµένων 1.067 767
Βενζίνες 1.593 1.848    
Υγραέρια 129 121
Λιπαντικά 196 212
Λοιπά 80 86
Σύνολα 9.321 8.313
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Παραγωγή ∆ιυλιστηρίου / Προϊόν Χιλιάδες Μ Τ Χιλιάδες Μ Τ
2008 2007

Λιπαντικά 184 189
Υγραέρια 142 122
Βενζίνες 1.425 1.607
Καύσιµα Αεριωθουµένων 678 552
Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρµανσης 2.788 2.531    
Ειδικά Προϊόντα 427 353
Μαζούτ 1.695 1.903
Σύνολα 7.339 7.257

Η συνολική ποσότητα Αργού και Λοιπών Α' υλών που επεξεργάσθηκε η Εταιρία κατά τη χρήση του 2008 σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη του 2007, αναλύεται κατωτέρω:

Τόνοι Τόνοι
2008 2007

Αργό 5.203.913 5.213.722
Fuel Oil Α' ύλη 1.299.627 1.297.645
Νάφθα 62.230 88.658
Gas Oil 1.252.534 1.255.611
Λοιπά 121.065 46.449
Σύνολα 7.939.369 7.902.085

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφορά µεταξύ της επεξεργαζόµενης ποσότητας και της παραγόµενης ποσότητας αφορά στην ιδιο-
κατανάλωση (consumption and loss).

2. Κόστος Πωλήσεων (προ Αποσβέσεων) - Μικτό Κέρδος

Το Μικτό Κέρδος του Οµίλου διαµορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 288.976 χιλ. έναντι Ευρώ 317.310 χιλ. της προηγού-
µενης χρήσεως ήτοι µειωµένο κατά 8,93%.

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) του Οµίλου παρουσίασε υψη-
λότερο ρυθµό αύξησης έναντι του Κύκλου Εργασιών (39,00 % έναντι 35,27%).

Ο επιµερισµός του ενοποιηµένου Κόστους Πωλήσεων ανά δραστηριότητα (βιοµηχανική – διύλιση, εµπορία) έχει ως ακο-
λούθως:

Ποσά σε χιλ. ευρώ 2008 2007
∆ιύλιση 3.717.521 2.902.961
Εµπορία 1.498.868 849.725
Σύνολο Κόστους Πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 5.216.389 3.752.686

Το  Μικτό Κέρδος της Εταιρίας διαµορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 236.529 χιλ. έναντι Ευρώ 270.542 χιλ. της προηγού-
µενης χρήσεως, ήτοι µειωµένο κατά  12,57 %. 

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας επίσης παρουσίασε
υψηλότερο ρυθµό αύξησης έναντι του Κύκλου Εργασιών (39,80% έναντι 35,99%).

Σηµειώνεται ότι στο Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας περιλαµβάνεται το κόστος λειτουργίας του ∆ιυ-
λιστηρίου (Refinery Operating Cost) που αφορά κυρίως στις δαπάνες παραγωγής. Συγκεκριµένα το κόστος του διυλι-
στηρίου κατά το 2008 διαµορφώθηκε σε Ευρώ 113.100 χιλ. έναντι  Ευρώ 103.500 χιλ. το 2007 γεγονός που αποδίδεται
στο πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης (σχετικά στο εδάφιο "Επενδύσεις – Ανάπτυξη") καθώς και στην τακτική αύξηση
µισθοδοσίας του προσωπικού.
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Αφαιρουµένου του κόστους λειτουργίας του ∆ιυλιστηρίου τα Μικτά Κέρδη της Εταιρίας διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 349,6
εκατ. το 2008 έναντι Ευρώ 374 εκατ. το 2007. Η εν λόγω µείωση οφείλεται στην αρνητική επίπτωση από την αποτίµηση
αποθεµάτων στο τέλος του έτους.

∆ιευκρινίζεται ότι τα αποθέµατα κατά το κλείσιµο της χρήσης αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας κτήσης
και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της αξίας κτήσης χρησιµοποιείται
ο κινητός µέσος σταθµικός όρος της τιµής κτήσης ενώ πάγια πολιτική  της Εταιρίας είναι η τήρηση χαµηλών αποθεµάτων
(σχετικά στο εδάφιο "γ. κίνδυνοι αγοράς").

Παρά τις προαναφερθείσες αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρε-
λαίου το τελευταίο τρίµηνο της χρήσης, o Όµιλος διατήρησε την υψηλή του κερδοφορία, ως απόλυτο µέγεθος, σε επίπεδο
περιθωρίου κέρδους. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του µικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας σε ∆ολλάρια Η.Π.Α. ανά
Μετρικό Τόνο κατά τις χρήσεις του 2008 και 2007:

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (σε $/ΜΤ) 2008 2007
Συνολικό µέσο σταθµικό περιθώριο κέρδους Εταιρίας 57,4 61,8

3. Λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) (∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης)

Οι λειτουργικές δαπάνες του Οµίλου και της Εταιρίας εµφανίζουν αύξηση Ευρώ 3.501 χιλ. ή 4,45% και Ευρώ 1.284 χιλ.
ή 3,50% αντίστοιχα.

4. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα (Έξοδα)

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα ( Έξοδα) αφορούν κυρίως στη διαφορά των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγµατικών
διαφορών κατά τη διάρκεια του έτους από απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα.

Κατά την παρελθούσα χρήση παρατηρήθηκε έντονη µεταβλητότητα της ισοτιµίας Ευρώ – ∆ολλαρίου µε συνέπεια να προ-
κύψουν για τον Όµιλο Λειτουργικά Έξοδα Ευρώ 15.795 χιλ. έναντι Λειτουργικών Εσόδων Ευρώ 57.713 χιλ. το 2007.

Ανάλογη πορεία παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της Εταιρίας όπου τα Λειτουργικά Έξοδα της χρήσης 2008 ανήλθαν
σε Ευρώ 21.089 χιλ. έναντι  Λειτουργικών Εσόδων Ευρώ 52.413 χιλ. το 2007.

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στη διαµορφωθείσα ισοτιµία Ευρώ – ∆ολλαρίου Η.Π.Α. στις 31.12.2008
(1,3917), στις 31.12.2007 (1,4721) και στις 31.12.2006 (1,3170). Από τη σύγκριση των ισοτιµιών 31.12.2007 και 31.12.2008
προκύπτει ότι το ∆ολλάριο Η.Π.Α. ενισχύθηκε κατά 5,8%. Αντιθέτως, συγκρίνοντας τις ισοτιµίες 31.12.2006 και 31.12.2007
προκύπτει ότι το ∆ολλάριο Η.Π.Α. αποδυναµώθηκε κατά 10,53%.

Επισηµαίνεται ότι σε λειτουργικό επίπεδο η Εταιρία έχει επιλέξει να αντιµετωπίζει τη µεταβλητότητα από κινήσεις στην
ισοτιµία µεταξύ του Ευρώ και του ∆ολλαρίου Η.Π.Α. συνδυάζοντας απαιτήσεις και υποχρεώσεις µε βάση το νόµισµα
διακανονισµού (σχετικά στο εδάφιο "κίνδυνοι αγοράς").

5. Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA)

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη
προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Οµίλου διαµορφώθηκαν το 2008 σε Ευρώ 191.037 χιλ. από Ευρώ
296.380 χιλ. το 2007 (πτώση 35,54% ) και της Εταιρίας σε Ευρώ 177.517 χιλ. από Ευρώ 286.316 χιλ. το 2007 (πτώση
38,00%).
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6. Έσοδα Συµµετοχών & Επενδύσεων - Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου η καθαρή δαπάνη που προέκυψε µειώθηκε σε σχέση µε τη χρήση του
2007 κατά Ευρώ 3.869 χιλ. Η µεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
2008 2007 Ποσό %

Έσοδα επενδύσεων και
Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες (856) 15 (871) (100,00+%)
Πιστωτικοί τόκοι (2.871) (2.190) (681) 31,10%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 39.871 42.188 (2.317) (5,49%)
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων –
(έσοδα)/έξοδα 36.144 40.013 (3.869) (9,67%)

Τα "Έσοδα Επενδύσεων και Κέρδη από Συγγενείς Εταιρίες" αφορούν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών των
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ", "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –HAFCO- Α.Ε." και τα µερί-
σµατα από την "ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." της χρήσης 2007 (αναφορά στις εταιρίες
γίνεται στο εδάφιο "∆οµή Οµίλου").

Η µείωση στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου οφείλεται στην πτώση των επιτοκίων σε συνδυασµό µε τη µείωση
του τραπεζικού δανεισµού µεταξύ 31.12.2007 και 31.12.2008 (σχετικά στο εδάφιο "Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια
Κεφάλαια – Gearing Ratio").

Αντίστοιχα για την Εταιρία τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που είναι επίσης δαπάνες σηµείωσαν µείωση κατά Ευρώ
1.673 χιλ. Η µεταβολή αναλύεται κατωτέρω ως εξής:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μεταβολή
2008 2007 Ποσό %

Έσοδα Συµµετοχών και Επενδύσεων (360) (3.317) 2.957 89,15%
Πιστωτικοί τόκοι (2.206) (1.736) (470) 27,07%
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα τραπεζών 32.878 37.038 (4.160) (11,23%)
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων –
(έσοδα)/έξοδα 30.312 31.985 (1.673) (5,23%)

Η µείωση των Εσόδων Συµµετοχών το 2008 οφείλεται στο γεγονός ότι η θυγατρική "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." δε διένειµε
µέρισµα για τη χρήση 2007 δεδοµένου ότι η εν λόγω χρήση επιβαρύνθηκε µε τα αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου
των χρήσεων 2003, 2004 και 2005 (σχετικά στο εδάφιο "φόροι"). Το ποσό των 360 χιλ. αφορά σε εισπραχθέντα από την
Εταιρία µερίσµατα των "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" και "ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε." από τα κέρδη αυτών για τη χρήση 2007.

7. Αποσβέσεις

Ο επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων σε επίπεδο Οµίλου παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2008 2007
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 47.246 45.623
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 669 543
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 4.598 4.215
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 52.513 50.381
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Ο αντίστοιχος επιµερισµός των αποσβέσεων στους επιµέρους λογαριασµούς των εξόδων της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2008 2007
Αποσβέσεις Κόστους Πωλήσεων 47.246 45.623
Αποσβέσεις Εξόδων ∆ιοικητικής Λειτουργίας 396 273
Αποσβέσεις Εξόδων Λειτουργίας ∆ιάθεσης 207 23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 47.849 45.919

8. Κέρδη προ Φόρων

Τα Κέρδη προ Φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε Ευρώ 102.380 χιλ. σε σύγκριση µε Ευρώ 205.986
χιλ. το 2007.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαµορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε Ευρώ 99.356 χιλ. σε σύγκριση µε Ευρώ 208.412
χιλ. το 2007. 

9. Φόροι

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 – 31/12/08 1/1 – 31/12/07 1/1 – 31/12/08 1/1 – 31/12/07

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 20.642 43.162 20.642 42.904
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων:

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 2.096 0 0
Φορολόγηση Αποθεµατικού Ν.3220/2003           0   2.289           0   2.289

20.642 47.547 20.642 45.193
Αναβαλλόµενη φορολογία 3.332 8.582 2.947 8.536
Σύνολο 23.974 56.129 23.589 53.729

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1–31/12/2008 και
1/1–31/12/2007 αντίστοιχα.

Κατά το 2008 ψηφίστηκε ο Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.9.2008)  βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των
χρήσεων 2010 έως και 2014 ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιµοποιή-
θηκαν για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας της τρέχουσας χρήσης.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003 έως και 2005 η συνολική επιβάρυνση της
θυγατρικής εταιρίας "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." ανήλθε σε Ευρώ 2.096 χιλιάδες (ποσό Ευρώ 1.502 χιλιάδες αφορά φόρο
επί των λογιστικών διαφορών και ποσό Ευρώ 594 χιλιάδες τις επί αυτού προσαυξήσεις) και βάρυνε τα αποτελέσµατα της
χρήσης 1/1–31/12/2007. Επίσης βάσει απόφασης του ΥΠΕΘΟ περί ανάκτησης κρατικών επιχορηγήσεων, επιβλήθηκε η
φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3220/2003 που είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις, µε
αποτέλεσµα την επιβάρυνση της Εταιρίας κατά Ευρώ 2.289 χιλιάδες (ποσό Ευρώ 1.960 χιλιάδες αφορά φόρο και ποσό
Ευρώ 329 χιλιάδες τον επ’ αυτού τόκο).

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε." είναι οι χρήσεις 2005 έως και 2008. Για την "AVIN
OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι του 2006 έως και 2008. Για τις "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε."(HAFCO S.A.)  οι ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις είναι οι του 2007 και 2008. Για τις  "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E." και "ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε." δεν έχει διενεργηθεί φορο-
λογικός έλεγχος από την ίδρυσή τους το 2005 και το 2007 αντίστοιχα. ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υπο-
χρεώσεις από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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10. Κέρδη µετά από Φόρους

Τα Κέρδη µετά από Φόρους του Οµίλου διαµορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε Ευρώ 78.406 χιλ. σε σύγκριση µε Ευρώ
149.857 χιλ. το 2007.

Τα Κέρδη µετά από Φόρους της Εταιρίας διαµορφώθηκαν στη χρήση 2008 σε Ευρώ 75.767 χιλ. σε σύγκριση µε Ευρώ
154.683 χιλ. το 2007. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εµπορίας προϊόντων
πετρελαίου, ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008, η επίτευξη της προαναφερθείσας κερδοφορίας τόσο για τον
Όµιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 –
ΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Το κλείσιµο της τιµής της µετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στις 31.12.2008 ήταν Ευρώ 7,64 ήτοι 51,65% χαµηλότερη έναντι της
τιµής κλεισίµατος στις 31.12.2007. Στο υψηλό έτους η τιµή της µετοχής έφτασε τα Ευρώ 17,10 (29/5/2008) και στο
χαµηλό έτους τα Ευρώ 6,50 (27/10/2008). Η µέση τιµή της µετοχής σταθµισµένη µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών
(Volume Weighted Average Price) διαµορφώθηκε σε Ευρώ 12,29 που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση Εταιρίας Ευρώ 1.362
εκατ. Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας στις 31.12.2008 ανήλθε σε Ευρώ 846 εκατ.

Η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ανάλογη αυτής των µετοχών των οµοειδών
επιχειρήσεων του κλάδου διύλισης σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο καθώς και των χρηµατιστηριακών αγορών γενι-
κότερα. Ειδικότερα σε σχέση µε το Ελληνικό Χρηµατιστήριο η πορεία της τιµής της µετοχής κατέδειξε αµυντική συµπε-
ριφορά δεδοµένου ότι στις 31.12.2008 η τιµή κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη ήταν 1.786,51 ήτοι 65,5% χαµηλότερη
έναντι της αντίστοιχης τιµής κλεισίµατος στις 31.12.2007.

Κατά µέσο όρο διακινήθηκαν 134.624 µετοχές ηµερησίως που αντιστοιχεί σε 0,12% επί του συνολικού αριθµού των
µετοχών της Εταιρίας και σε 0,32% επί των µετοχών που θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float). Η µέση ηµερήσια
αξία συναλλαγών διαµορφώθηκε σε Ευρώ 1.700.739. 

Συνολικά το 2008 διακινήθηκαν 33.252.008 µετοχές που αντιστοιχεί σε 30% επί του συνολικού αριθµού των µετοχών της
Εταιρίας και σε 78% επί των µετοχών που θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float).

Το πληροφοριακό έγγραφο µε τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, ήτοι το σύνολο των χρηµατιστηριακών
ανακοινώσεων στις οποίες προέβη η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2008, έχει συµπεριληφθεί µε τη µορφή πίνακα στην
ετήσια οικονοµική έκθεση της χρήσης 2008 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (α) του άρθρου 1 της Από-
φασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη µεγιστοποίηση της µερισµατικής απόδοσης των µετόχων της
θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή συνολικού µερίσµατος για τη χρήση 2008 ποσού
Ευρώ 66.469.788 (ή Ευρώ 0,60 ανά µετοχή). Σηµειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προµέρισµα
χρήσης 2008 ποσό Ευρώ 22.156.596 (ή Ευρώ 0,20 ανά µετοχή) από το ∆εκέµβριο του 2008, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ
0,40 ανά µετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2009.

Το προτεινόµενο συνολικό ποσό µερίσµατος ανά µετοχή για τη χρήση 2008 αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 7,85%
µε βάση το κλείσιµό της τιµής της µετοχής Εταιρίας στις 31.12.2008 (έναντι 7,59% της προηγούµενης χρήσης).

Επιπρόσθετα, το συνολικό ποσό του διανεµόµενου µερίσµατος ως ποσοστό επί των Κερδών µετά από Φόρους της χρήσης
2008 (payout ratio) αντιστοιχεί σε 87,73% (έναντι 85,94% της προηγούµενης χρήσης).    

Σηµειώνεται ότι τα µερίσµατα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του πρό-
σφατου Νόµου 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.9.2008).
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ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κερδοφορία των εταιριών διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου είναι συνάρτηση κυρίως του όγκου πωλήσεων,
των περιθωρίων διύλισης και της ισοτιµίας ευρώ – δολαρίου, παράµετροι που σε σηµαντικό βαθµό διαµορφώνονται
διεθνώς και εποµένως είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις ως προς την εξέλιξή τους.

Αναφορικά µε τον όγκο πωλήσεων παρατίθενται στοιχεία ζήτησης ανά κατηγορία προϊόντος για την εγχώρια αγορά (σε
χιλ. Μετρικούς Τόνους) κατά τα τελευταία 4 έτη.

Κατηγορία Προϊόντος 2005 2006 2007 2008
Λιπαντικά 144 140 155 138
Άσφαλτος 275 391 365 389
Υγραέρια 355 346 330 326
Καύσιµα Αεριωθούµενων 1.228 1.290 1.335 1.330
Βενζίνες 3.965 4.034 4.136 4.054
Μαζούτ 5.376 5.599 5.682 5.633
Πετρέλαια

Θέρµανσης 4.067 3.996 3.535 3.067
Κίνησης 2.538 2.714 2.843 3.139
Ναυτιλίας 1.304 1.297 1.308 1.180

ΣΥΝΟΛΟ 19.252 19.807 19.689 19.256
% έναντι προηγούµενου έτους - 0,6% 2,9% - 0,6% - 2,20%

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η συνολική ζήτηση σε εγχώριο επίπεδο διαµορφώνεται συστηµατικά άνω των
19 εκατ. ΜΤ κατ’ έτος.

Συγκεκριµένα, η ζήτηση για βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης παρέµεινε ισχυρή (µικρή µείωση εµφάνισε η βενζίνη κυρίως
την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2008 όταν η τιµή της είχε διαµορφωθεί σε ιστορικά υψηλά). Η ζήτηση για πετρέλαιο
θέρµανσης, όπου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες, σηµείωσε κάµψη το 2008 έναντι του 2007 λόγω
της προσπάθειας πάταξης του λαθρεµπορίου αλλά και λόγω του ήπιου χειµώνα που παρατηρήθηκε µετά την έναρξη της
χειµερινής περιόδου 2008 – 2009.

Ως προς την εξέλιξη του όγκου πωλήσεων της Εταιρίας και λαµβάνοντας υπόψη την έντονη παρουσία της στον τοµέα
των εξαγωγών, κρίνεται ότι, ακόµη και αν η εγχώρια αγορά παρουσιάσει σηµάδια περιορισµού της ζήτησης, ο όγκος των
πωλήσεων το 2009 προβλέπεται να παραµείνει σε υψηλό επίπεδο καθ’ όσον τα προϊόντα του ∆ιυλιστηρίου πληρούν 100%
τις απαιτούµενες προδιαγραφές της Ε.Ε. και διοχετεύονται σε µεγάλο αριθµό αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου, καθώς και σε συγκεκριµένους πελάτες (Αµερικάνικο ∆ηµόσιο, ∆ΕΗ). 

Ως προς την εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης ανάλογα µε την ένταση και τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης ο περιο-
ρισµός της παγκόσµιας ζήτησης για προϊόντα πετρελαίου αναµένεται να οδηγήσει κυρίως τα διυλιστήρια παλαιάς τεχνο-
λογίας να µειώσουν την παραγωγή τους ή να αναστείλουν τη λειτουργία τους γεγονός που θα προκαλούσε µείωση της
προσφοράς προϊόντων µε αποτέλεσµα την εξισορρόπηση εκ νέου της προσφοράς και της ζήτησης.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτιµάται ότι τα σύνθετα και τεχνολογικά προηγµένα διυλιστήρια, όπως αυτό που διαθέτει η
Εταιρία, µε δυνατότητα ευελιξίας στην παραγωγή θα είναι σε θέση να επιτύχουν ικανοποιητικά περιθώρια διύλισης στο
ανώτερο εύρος του κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία είναι προσανατολισµένη στη στρατηγική "συνεχών επενδύσεων" για την επίτευξη οργα-
νικής ανάπτυξης και τη µεγιστοποίηση των περιθωρίων διύλισης.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του µικτού περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας σε ∆ολάρια Η.Π.Α. ανά
Μετρικό Τόνο κατά τις χρήσεις 2005, 2006, 2007 και 2008.

Μικτό Περιθώριο Κέρδους (σε $/ΜΤ) 2005 2006 2007 2008
Συνολικό Μέσο σταθµικό
περιθώριο κέρδους Εταιρίας 57,4 51,0 61,8 57,4

∆ιευκρινίζεται ότι η πτώση της κερδοφορίας των εταιριών διύλισης σε όρους δηµοσιευµένων µεγεθών το 2008 οφείλεται
στην αρνητική επίδραση αποτίµησης αποθεµάτων στο τέλος χρήσης εξαιτίας της εξαιρετικά απότοµης διόρθωσης των
τιµών το δεύτερο εξάµηνο και ιδιαίτερα το τέταρτο τρίµηνο.

Σε περίπτωση που οι τιµές του αργού παραµείνουν για µεγάλο διάστηµα στα τρέχοντα επίπεδα, η κερδοφορία του κλάδου
θα είναι συνάρτηση της επίτευξης ικανοποιητικών περιθωρίων µε τα σύνθετα διυλιστήρια να διατηρούν το συγκριτικό
πλεονέκτηµα.

Τέλος ως προς την εξέλιξη της ισοτιµίας ευρώ – δολαρίου τονίζεται ότι η Εταιρία ακολουθεί πολιτική φυσικής αντιστάθ-
µισης (σχετική αναφορά στο εδάφιο "κίνδυνοι συναλλάγµατος").

ΙV. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η συνολική επενδυτική δαπάνη (Capital Expenditure) της Εταιρίας για το 2008 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 74.2 εκατ.
και αναλύεται ως ακολούθως:

Ποσό Ευρώ 31,1 εκατ. αφορούσε στο µεγαλύτερο σε κλίµακα πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης στην ιστορία της
Εταιρίας το οποίο περιελάµβανε για πρώτη φορά το συγκρότηµα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Complex) καθώς
επίσης και το συγκρότηµα µονάδων καταλυτικής πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking). To εν λόγω πρόγραµµα πραγµα-
τοποιήθηκε το δεύτερο τρίµηνο της χρήσης 2008.

Ποσό Ευρώ 26,6 εκατ. αφορούσε δαπάνες για τη Νέα  Μονάδα Απόσταξης Αργού (Crude Distillation Unit) δυναµικό-
τητας 60.000 βαρελιών την ηµέρα και κυρίως για το στάδιο λεπτοµερούς σχεδιασµού και προµήθειας εξοπλισµού (detailed
engineering & procurement). Στο τέλος του 2008 τo έργο εισήλθε στη φάση της κατασκευής (construction). 

Ποσό Ευρώ 7,9 εκατ. αφορούσε σηµαντικά έργα επαύξησης των αποθηκευτικών χώρων του ∆ιυλιστηρίου της Εταιρίας.
Ειδικότερα η αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας συνίσταται στην κατασκευή δεξαµενών υγραερίων (5 δεξαµενές), καυ-
σίµων (6 δεξαµενές), λιπαντικών (2 δεξαµενές) και αφαλατωµένου νερού (1 δεξαµενή).

Ποσό Ευρώ 1,4 εκατ. αφορούσε στο έργο αναβάθµισης του συγκροτήµατος παραγωγής λιπαντικών. 

Επιπρόσθετα, µέρος της επενδυτικής δαπάνης του 2008 αφορούσε στα κάτωθι έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης:

◗ Ολοκληρώθηκε το έργο σύνδεσης του ∆ιυλιστηρίου µε το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου καθώς και της κατασκευής
του εσωτερικού δικτύου του ∆ιυλιστηρίου. Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή υδρο-
γόνου και ως καύσιµο για τις θερµικές και ενεργειακές ανάγκες του ∆ιυλιστηρίου. Το έργο αυτό προσδίδει ευελιξία στην
επιλογή του βέλτιστου µίγµατος πρώτων υλών και καυσίµων ενώ παράλληλα βελτιώνει ακόµη περισσότερο τους περι-
βαλλοντικούς όρους του ∆ιυλιστηρίου.   

◗ Περατώθηκε η κατασκευή του νέου µηχανουργείου και της νέας κεντρικής αποθήκης (Maintenance Workshop & Central
Warehouse). Η δαπάνη για το 2008 ανήλθε σε ευρώ 1.8 εκατ. 

◗ Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα συντήρησης και αναβάθµισης όλων των λεβήτων παραγωγής ατµού (refurbishment of
Boilers). Η δαπάνη για τον τελευταίο από τους 4 λέβητες για το 2008 ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1,4 εκατ. 

◗ Ολοκληρώθηκε το έργο ανακατασκευής του σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων στην Καβάλα τον οποίο η Εταιρία έχει δια-
σφαλίσει µέσω σύµβασης µακροχρόνιας µίσθωσης (long term lease). Η δαπάνη για το 2008 ανήλθε σε Ευρώ 1,1 εκατ.

◗ Περατώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου για το Τελωνείο Αγ. Θεοδώρων. 



❚ 20 ❚  ετήσια οικονοµική έκθεση

Το επενδυτικό πρόγραµµα του 2008 συµπληρώθηκε µε διάφορα έργα µικρότερης κλίµακας µε σκοπό την ενίσχυση της
ασφάλειας και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του ∆ιυλιστηρίου.  

Για το 2009 το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας εκτιµάται σε Ευρώ 100 εκατ. περίπου.

Το µεγαλύτερο µέρος της επενδυτικής δαπάνης του 2009 θα αφορά το έργο κατασκευής της Νέας Μονάδας Απόσταξης
Αργού (Crude Distillation Unit) δυναµικότητας 60.000 βαρελιών την ηµέρα. Η κατασκευή της µονάδας ανετέθη τον
Ιανουάριο του 2008 στην εταιρία TECHNIP Italy µετά από διεθνή διαγωνισµό. Με την προσθήκη της νέας µονάδας η
παραγωγική δυναµικότητα του ∆ιυλιστηρίου θα αυξηθεί κατά 25% και αναµένεται να υπερβεί τα 170.000 βαρέλια ηµε-
ρησίως ή τα 9,0 εκατ. µετρικούς τόνους ετησίως. Πρόσθετα οφέλη αναµένονται από την υποκατάσταση εισαγωγών
µαζούτ (Straight Run Fuel Oil) µε ιδιοπαραγόµενο, τη βελτιστοποίηση προµηθειών αργού και τη δυνατότητα κατεργασίας
µεγαλύτερης γκάµας τύπων αργού. Η νέα µονάδα αναµένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το 2010.

Πέραν του έργου κατασκευής της νέας CDU, µέρος της επενδυτικής δαπάνης της Εταιρίας για το 2009 θα διοχετευθεί
στα υπό εξέλιξη έργα αναβάθµισης του συγκροτήµατος λιπαντικών και αύξησης των αποθηκευτικών χώρων.

Τέλος, µεταξύ των νέων έργων που θα ξεκινήσουν το 2009 τα σηµαντικότερα είναι η κατασκευή νέας µονάδας ανάκτησης
θείου, η αναβάθµιση του βιολογικού καθαρισµού (θα συµβάλλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του ∆ιυλι-
στηρίου) καθώς και έργα ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θα βελτιώσουν την αξιοπιστία του ∆ιυλι-
στηρίου).  

V. ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΕΚΘΕΣΗ Ν. 3016 / 2002) 

Α. Θυγατρικές Εταιρίες (άµεση συµµετοχή – ολική ενοποίηση)

1. AVIN OIL Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική & Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαίων

Η Εταιρία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και η τωρινή της έδρα ευρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού,
αριθµός 12Α , Τ.Κ 151 24). Αντικείµενο της εταιρίας είναι η εµπορία υγρών καυσίµων, λιπαντικών, υγραερίου και ασφάλτου
τα οποία προορίζονται για όλες τις χρήσεις (µεταφορές, βιοµηχανική και οικιακή χρήση).

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της AVIN OIL ανέρχεται σε Ευρώ 5.709.480 διαιρούµενο σε 1.942.000 κοινές ονοµα-
στικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,94 η κάθε µία. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ η οποία
το Μάρτιο του 2002 εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της AVIN OIL στο πλαίσιο σχετικής προϋπόθεσης που τέθηκε
κατά την εγκριτική διαδικασία για την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.   

Η εξαγορά της AVIN OIL προσέδωσε στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ένα σηµαντικό βραχίονα στον τοµέα λιανικής εµπορίας καυσίµων
και λιπαντικών καθ’ όσον η εταιρία καταλαµβάνει την τέταρτη θέση µεταξύ των εταιρειών του κλάδου στον οποίο δρα-
στηριοποιείται µε µερίδιο αγοράς περίπου 9%.

Το δίκτυο διανοµής της AVIN OIL αποτελείται από περίπου 570 πρατήρια υγρών καυσίµων και από πλήθος αντιπροσώπων
σε όλη τη χώρα ενώ η εταιρεία διαθέτει παράλληλα ιδιόκτητα βυτιοφόρα και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό. 

Πρωταρχικός στόχος της AVIN OIL είναι η ποιοτική αναβάθµιση του δικτύου της καθώς επίσης και η ενδυνάµωση των
νέων δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συµµετοχή της ως ιδρυτικού µετόχου, στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΕΑΚ) Α.Ε και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 

Η AVIN OIL διαθέτει τα καύσιµα στην Ελληνική Αγορά κυρίως µέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρε-
λαιοειδών που ευρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις εγκαινιάστηκαν το 1987 και
αποτελούν έναν υπερσύγχρονο σταθµό φόρτωσης µε πλήρη συστήµατα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
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Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι ο βασικός προµηθευτής της  AVIN OIL (σχετικά στο εδάφιο "∆ιεταιρικές Συναλλαγές Ν. 3016 / 2002"). 

Ο συνολικός αριθµός του προσωπικού της AVIN OIL κατά την 31.12.2008 ανερχόταν σε 218 άτοµα (2007: 218 άτοµα).

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές (ελεγκτική εταιρία Deloitte, αρµόδιος ελεγκτής για τη χρήση 2008
κ. Γεώργιος ∆. Καµπάνης Α.Μ.ΣΟΕΛ: 10761). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρη-
µατοοικονοµικής Πληροφόρησης – IFRS) χρήσης 2008 (Πωλήσεις: Ευρώ 1.019 εκατ., Κέρδη χρήσεως µετά από Φόρους:
Ευρώ 2,1 εκατ., Σύνολο Ενεργητικού: Ευρώ 181,7 εκατ., Καθαρή Θέση: Ευρώ 15,9 εκατ.) είναι διαθέσιµες στην ιστο-
σελίδα της AVIN OIL, www.avinoil.gr. 

2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε στις 5.1.2005 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι) και
διάρκεια 50 χρόνια. Αντικείµενο της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι η κατασκευή, λειτουργία
και εκµετάλλευση µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του νοµού Κορινθίας. 

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 700.000 διαιρούµενο σε 70.000 ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας ευρώ 10 η κάθε µία. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι η ΜΟΤΟΡ OΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Επισηµαίνεται ότι η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας προέκυψε µετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς από τη
MOTOR OΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. του ποσοστού που κατείχε στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. η IBERDROLA S.A. Η συναλλαγή
ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008. Πριν τη συναλλαγή η συµµετοχή της  IBERDROLA S.A. στο µετοχικό κεφάλαιο
της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. ανήρχετο σε 70% και της MOTOR OΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε 30%.

Σε συνέχεια της επανάκτησης του ποσοστού της IBERDROLA S.A., η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συµφώνησε µε τη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ να συνεργαστεί µέσω της  ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. για την κατασκευή,
λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδας συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο η οποία θα ευρίσκεται εντός των
εγκαταστάσεων του ∆ιυλιστηρίου στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συµφωνητικό συνεργασίας το Νοέµβριο του 2008 στο οποίο προβλέπεται ότι η ποσοστιαία
συµµετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER θα διαµορφωθεί σε 35% ενώ
η αντίστοιχη συµµετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε 65% και αναµένεται να αποτελέσει µέρος του συνολικού ενεργειακού
χαρτοφυλακίου της ENDESA HELLAS S.A.

Στις 16/1/2009 υπήρξε θετική γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για τη µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης
της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." ως εξής:

65% ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ (100% θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

35% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Η παραπάνω µεταβολή µετοχικής σύνθεσης τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.  διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για µονάδα συνδυασµένου κύκλου ισχύος
395,9 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. δεν έχει ακόµη
δραστηριότητα.
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Β. Θυγατρικές Εταιρίες (έµµεση συµµετοχή – ολική ενοποίηση)

1. ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι) και
διάρκεια 50 χρόνια. Σκοπός της σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων
υγρών καυσίµων στην ελληνική επικράτεια, η εµπορία υγρών καυσίµων, η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε πρατήρια υγρών
καυσίµων, η µεταφορά πετρελαιοειδών και η άσκηση δραστηριότητας εµπορικού αντιπροσώπου οίκων του εσωτερικού
ή του εξωτερικού για συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 60.000 διαιρούµενο σε 6.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονο-
µαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε µία. Το σύνολο των εν λόγω µετοχών ανήκει στους ιδρυτικούς µετόχους AVIN OIL (5.999
µετοχές) και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (1 µετοχή). 

Γ. Λοιπές Ενοποιούµενες Εταιρίες (µε µέθοδο της καθαρής θέσης)

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1998 µε έδρα την Αθήνα και διάρκεια 24 χρόνια (µέχρι τις 6.10.2022). Σκοπός της
εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι ο σχεδιασµός, η χρηµατοδότηση, η κατασκευή και η λει-
τουργία του συστήµατος ανεφοδιασµού αεροπορικού καυσίµου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Νέου ∆ιε-
θνούς Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" στα Σπάτα Αττικής καθώς και όλες οι συναφείς δραστηριότητες.

Η έδρα της εταιρίας µεταφέρθηκε µε απόφαση της από 12.12.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της στο
∆ήµο Σπάτων και συγκεκριµένα σε ιδιόκτητες νεόκτιστες εγκαταστάσεις εντός του χώρου του Νέου ∆ιεθνούς Αερολι-
µένος Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο 50 χλµ. Λεωφόρου Σπάτων – Λούτσας. Στις πάγιες εγκαταστάσεις της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ συµπεριλαµβάνονται δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 24.000 µ³, σωληνώσεις
14 χλµ., 125 στόµια εφοδιασµού και πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχου, πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής
προστασίας (hydrant system). Τόσο οι πάγιες εγκαταστάσεις της εταιρίας όσο και οι µέθοδοι λειτουργίας είναι πιστο-
ποιηµένες από την ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), το ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και όλους τους διεθνείς
και εθνικούς αρµόδιους φορείς.

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανέρχεται σε Ευρώ 6.457.000, διαιρούµενο
σε 220.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 29,347 η κάθε µία, η δε υφιστάµενη µετοχική σύνθεση
έχει ως ακολούθως: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (µετοχές 145.200, ποσοστό 66%), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
Α.Ε. (µετοχές 30.800, ποσοστό 14%), AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. (µετοχές 30.800, ποσοστό 14%), BELGIAN FUELLING AND
SERVICES COMPANY S.A./N.V. (µετοχές 11.000, ποσοστό 5%), HANSA CONSULT INGENIEURE GESSELSCHAFT MBH
(µετοχές 2.200, ποσοστό 1%).

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (EEAK) Α.Ε. - (HAFCO Α.Ε)

Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι),
διάρκεια 50 χρόνια και επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε." µε διακριτικό τίτλο "HAFCO
A.E.". Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπη-
ρέτησης εφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα και άλλα πετρελαιοειδή προϊόντα σε διάφορα αεροδρόµια εντός και εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας και γενικά η εµπορία καυσίµων αεροσκαφών.



ετήσια οικονοµική έκθεση  ❚ 23 ❚

¢πÀ§π™∆∏ƒπ∞ ∫√ƒπ¡£√À A.E.

Το µετοχικό κεφάλαιο της HAFCO Α.Ε  ανέρχεται σε Ευρώ 2.917.000 διαιρούµενο σε 291.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε µία. Η τελευταία εταιρική πράξη αφορούσε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού
Ευρώ 900.000 µε την έκδοση 90.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 10 η κάθε µία. Η εν
λόγω αύξηση πραγµατοποιήθηκε µε καταβολή µετρητών σύµφωνα µε την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέ-
λευσης των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2008 και πιστοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του της
17ης Οκτωβρίου 2008. Μοναδικοί µέτοχοι είναι οι εταιρίες AVIN OIL και CHEVRON ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
εκάστη των οποίων κατέχει 145.850 κοινές ονοµαστικές µετοχές (ποσοστό 50% επί του µετοχικού κεφαλαίου). 

∆. Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος

1. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε το Μάϊο του 2000 µε έδρα το Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθµός 199, Τ.Κ 151 25) και διάρκεια
50 έτη. Σκοπός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κατα-
στατικού της, είναι η εκτέλεση των εργασιών και δραστηριοτήτων που συνδέονται µε το σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση,
την κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και διαχείριση του αγωγού και των εγκαταστάσεων του
αγωγού καυσίµων για τη µεταφορά αεροπορικού καυσίµου από το διυλιστήριο Ασπροπύργου της εταιρίας «Ελληνικά
Πετρέλαια» στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. 

Το σηµερινό µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ανέρχεται σε Ευρώ
5.782.355, διαιρούµενο σε 1.973.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,93 η κάθε µία. 

Η υφιστάµενη µετοχική σύνθεση της "ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." έχει ως ακο-
λούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (µετοχές 986.750, ποσοστό 50%), ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (µετοχές 315.760, ποσοστό
16%), ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (µετοχές 335.495, ποσοστό 17%), ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε. (µετοχές 335.495, ποσοστό 17%).

Ε. Λοιπές Θυγατρικές Εταιρίες (άµεση και έµµεση συµµετοχή) χωρίς δραστηριότητα

1. AVIN ALBANIA S.A.

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 19.7.2001 από την AVIN OIL, η οποία είναι ο µοναδικός της µέτοχος, µε έδρα τα Τίρανα. Το
µετοχικό κεφάλαιο της AVIN ALBANIA ανέρχεται σε Ευρώ 510.000. Αντικείµενο της εταιρείας είναι η πώληση πετρελαι-
οειδών και στόχος της η προώθηση των εξαγωγών της AVIN OIL στην Αλβανία. Η AVIN ALBANIA δεν έχει δραστηριότητα.

2. BRODERICO Ε.Π.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από την AVIN OIL, η οποία είναι ο µοναδικός της µέτοχος, µε έδρα την Κύπρο. Το µετοχικό
κεφάλαιο της BRODERICO Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε ευρώ 60.000. Σκοποί της εταιρείας είναι το εµπόριο, οι συµµετοχές και
η παροχή υπηρεσιών. Η BRODERICO Ε.Π.Ε. δεν έχει ακόµη δραστηριότητα.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η εταιρία ιδρύθηκε στις 20 Νοεµβρίου 2008 µε έδρα το Μαρούσι Αττικής, και διάρκεια 50 χρόνια. Σκοπός της σύµφωνα
µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδας παραγωγής Ηλεκτρικού
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ρεύµατος στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ του νοµού Κορινθίας καθώς επίσης και η κατασκευή µονάδων παραγωγής Ηλεκτρικού
ρεύµατος στον Ελλαδικό χώρο και στην Αλλοδαπή. Επιπρόσθετα προβλέπεται η άσκηση δραστηριότητας εµπορίας της
παραγόµενης από τις εν λόγω µονάδες Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 110.000 διαιρούµενο σε 1.100 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονο-
µαστικής αξίας Ευρώ 100 η κάθε µία. Το σύνολο των εν λόγω µετοχών ανήκει στους ιδρυτικούς µετόχους ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (µετοχές 440, ποσοστό 40%), AVIN OIL (µετοχές 330, ποσοστό 30%) και CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. & Ε.
Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών (µετοχές 330, ποσοστό 30%). Η εταιρία δεν έχει ακόµη δραστηριότητα.

Η ∆οµή του Οµίλου συνοπτικά περιγράφεται στον επόµενο πίνακα:

Επωνυµία Εταιρίας Συµµετοχή Μέθοδος
Άµεση Έµµεση Ενοποίησης

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 100 % Ολική
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER  A.E. 100 % Ολική
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 100 % Ολική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 50 % Καθαρή Θέση
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 14 % 14 % Καθαρή Θέση
AVIN ALBANIA S.A. 100 % Κόστος Κτήσης
BRODERICO Ε.Π.Ε. 100 % Κόστος Κτήσης
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 40 % 30 % Κόστος Κτήσης
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 16 % Κόστος Κτήσης

ΣΤ. ∆ιεταιρικές Συναλλαγές (Ν. 3016 / 2002)

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016 / 2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης παρατίθεται η
ανάλυση των διεταιρικών συναλλαγών µε τις συνδεδεµένες εταιρίες του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190 / 1920 η οποία έχει
ως εξής:

Πωλήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. προς:

Επωνυµία Συνδεδεµένης Εταιρίας Πωλήσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεων Μεταβολή
άρθρου 42 ε Ν. 2190 2008 (χιλ. Ευρώ) (χιλ. Ευρώ)

(χιλ. Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 571.509 17.030 39.711 22.681
HAFCO 24.523 1.041 1.303 262
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. - 66 0 - 66
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. - 3 0 - 3

Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από:

Επωνυµία Συνδεδεµένης Εταιρίας Aγορές Υπόλοιπο Υποχρεώσεων Μεταβολή
άρθρου 42 ε Ν. 2190 2008 (χιλ. Ευρώ) (χιλ. Ευρώ)

(χιλ. Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 19 0 2 - 2
HAFCO 0 0 0 0

Σηµείωση: Οι θετικές µεταβολές αναφέρονται σε εισροή ενώ οι αρνητικές σε εκροή

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα τέλους χρήσης µε τις "AVIN OIL" και "HAFCO" αφορούν σε συνήθεις δραστηριότητες.
Το υπόλοιπο απαιτήσεων από την "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER" αφορά σε ενοίκια για τα κεντρικά της εταιρίας. Το υπόλοιπο
απαιτήσεων από την "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ" αφορά σε έξοδα δηµοσίευσης της σύστασης της εταιρίας. 
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∆εν έχουν συµπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες, καθόσον δεν υπήρξαν συναλλαγές µεταξύ αυτών και της ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., οι εταιρίες "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.", "BRODERICO Ε.Π.Ε.", "AVIN ALBANIA S.A.",
"ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.", καθώς και τα ελεγχόµενα από τη "Motor Oil Holdings S.A" νοµικά πρόσωπα "Petroventure Holdings
Limited" και "Petroshares Limited" (σχετική αναφορά για τις τρείς τελευταίες εταιρίες γίνεται στο εδάφιο "Μέτοχοι –
Μετοχικό Κεφάλαιο").

VΙ. Μέτοχοι  - Μετοχικό Κεφάλαιο – Αρµοδιότητες ∆.Σ. - Καταστατικό

Κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας  είναι η "Petroventure Holdings Ltd" και η "Petroshares Ltd" µε ποσοστά 51% και 10,5% αντί-
στοιχα. Η εδρεύουσα στο Λουξεµβούργο εταιρία συµµετοχών Motor Oil Holdings S.A., συµφερόντων της  οικογένειας
Βαρδινογιάννη, είναι ελέγχων µέτοχος των  "Petroventure Holdings Ltd" και "Petroshares Ltd".

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δε διαθέτει ίδιες µετοχές.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 33.234.894 αποτελούµενο από 110.782.980 κοινές ονοµαστικές
µετοχές που δεν έχουν δικαίωµα σε σταθερό εισόδηµα, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρίας
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών, δεν
υπάρχουν µέτοχοι µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου ούτε υπάρχουν περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. Επίσης δεν υπάρχουν
συµφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005, περιπτώσεις (θ) και (ι), (δηλαδή σηµαντικές συµφωνίες
πού  τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµοσίας προ-
τάσεως καθώς και συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας που προβλέπουν απο-
ζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησής τους
εξαιτίας δηµοσίας πρότασης). Επίσης σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τα µέλη αυτού δεν έχουν αρµοδιότητα
για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων µετοχών και αγορά ιδίων µετοχών.  Αρµόδια για τα ανωτέρω θέµατα είναι
η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αναφορικά µε το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆.Σ. προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρίας η δυνα-
τότητα εκλογής από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωµατικών µελών. Τα αναπληρωµατικά µέλη αναπληρώνουν τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στην περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή απώλειας της ιδιότητάς τους. Επιπρόσθετα προβλέ-
πεται στο καταστατικό της Εταιρίας ότι σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας µέλους του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου αυτό µπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την εκλογή αντικαταστάτη. Επίσης
σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας δεν υφίσταται υποχρέωση να συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µία φορά
το µήνα.

Κατ’ εξαίρεση και ενώ σύµφωνα µε το Νόµο 2190 / 1920 όπως ισχύει η Γενική Συνέλευση (αρµόδια για τον διορισµό ή/και
αντικατάσταση µελών ∆.Σ.), είναι σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το 1/5 του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το κατα-
στατικό της Εταιρίας προβλέπει (άρθρο 28) απαρτία 51% και σε περίπτωση που δε συντελεσθεί αυτή, τότε η Γενική Συνέ-
λευση συνέρχεται (όπως προβλέπει και ο ΚΝ 2190/1920) σε επαναληπτική και συνεδριάζει έγκυρα οσοδήποτε κι αν είναι
το εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρίας ότι η
επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην περίπτωση µη συµπλήρωσης απαρτίας συγκαλείται εντός 10 ηµερών.

Τέλος σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν κάποιες συµφωνίες µετόχων που να είναι γνωστές στην Εταιρία.

VΙΙ. Σηµαντικά Γεγονότα που έχουν συµβεί εως σήµερα

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία
του Οµίλου µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
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VΙΙΙ. Κύριες Πηγές Αβεβαιότητας Λογιστικών Εκτιµήσεων

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επη-
ρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση
επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτι-
µήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, αποµείωση αξίας απαι-
τήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά
µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµα-
ντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σηµείωση 29 επί των οικονοµικών καταστάσεων.
Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές µε τις παραδοχές της ∆ιοίκησης αναφορικά µε τα προγράµµατα παροχών στο
προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόµενα έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισµός
κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίµηση σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτι-
µήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµπειρία της ∆ιοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποι-
ούνται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς.

IΧ. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων

α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Οµίλου θα εξακολουθήσουν να
είναι βιώσιµες µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς
ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου αποτελείται από δανεισµό, χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα
και ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρικής εταιρίας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το
άρτιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο. Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του
Οµίλου σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συν-
δεδεµένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του Οµίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση
µέσω πληρωµής µερισµάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωµής υφισταµένων δανείων.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)

Η διοίκηση του Οµίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο πλαίσιο αυτής της
επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

∆άνεια τραπεζών 670.790 721.751 559.250 616.276
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα (9.208) (13.743) (7.982) (10.634)
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 661.582 708.008 551.268 605.642 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 309.586 363.738 314.360 371.533 
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός προς Ίδια Κεφάλαια 2,14 1,95 1,75 1,63

β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων

Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου εξυπηρετεί τον Όµιλο εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε εγχώριες και
διεθνείς κεφαλαιαγορές και σταθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του
Οµίλου. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών κινδύνων, κινδύνων
εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Ο Όµιλος δεν πραγµατο-
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ποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκο-
πικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου κάνει αναφορές σε τακτά διαστήµατα στη διοίκηση
του Οµίλου που µε τη σειρά της σταθµίζει τους κινδύνους και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή
έκθεση σε κινδύνους.

γ. Κίνδυνοι αγοράς

Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής συναλλαγµατικών ισοτιµιών
(βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στη διακύµανση των τιµών του πετρελαίου κυρίως λόγω της
υποχρέωσης τήρησης αποθεµάτων. Η Εταιρία προς αποφυγή µεγάλων διακυµάνσεων στην αποτίµηση αποθεµάτων έχει
ως πολιτική της την τήρησή τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε µεταβολή στα εκάστοτε περι-
θώρια διύλισης, εκφραζόµενα σε δολάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα στα µικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. ∆εν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όµιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον
τρόπο που αντιµετωπίζει και µετρά αυτούς τους κινδύνους.

δ. Κίνδυνοι συναλλάγµατος

Λόγω της χρήσης των διεθνών τιµών platts σε ∆ολλάρια Η.Π.Α. για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών υπάρχει κίνδυνος
από τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Ο Όµιλος φροντίζει να ελα-
χιστοποιεί τους συναλλαγµατικούς κινδύνους µέσω φυσικών αντισταθµίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθµίζοντας
τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα.

Επίσης η Εταιρία διατηρεί και κάποιες υποχρεώσεις σε ελβετικά φράγκα (CHF) για τα οποία εκτιµάται ότι δεν υφίσταται
σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος καθώς το ύψος τους κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα.

ε. Κίνδυνοι επιτοκίων

Ο Όµιλος έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει ιδιαίτερα
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές από χρηµατο-
δοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από διακυµάνσεις επιτοκίων.

Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες µετα-
βλητές, το κέρδος του Οµίλου για τη χρήση που έληξε 31.12.2008, θα µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά περίπου
Ευρώ 3,25 εκατ.

ζ. Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος του Οµίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, γιατί τα διαθέσιµα
του Οµίλου είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες. 

Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου µεγάλο ποσοστό
αυτών αφορά περιορισµένο αριθµό πελατών, οι οποίοι όµως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρίες και κανείς
από τους οποίους δεν υπερβαίνει, καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης, το 10% επί του εκάστοτε συνολικού κύκλου εργασιών.
Συνεπώς περιορίζεται έτσι σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν συµβάσεις για συναλλαγές
µε τους πελάτες τους, στις οποίες ορίζεται ότι η τιµή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες τρέ-
χουσες τιµές και όρους της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης η Εταιρία λαµβάνει κατά κανόνα
εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες της ή εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την
31/12/2008 ήταν Ευρώ 24.295 χιλιάδες. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρίας αυτές κατανέµονται σε
έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά ο πιστω-
τικός κίνδυνος.
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η. Κίνδυνος ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων και εγκεκριµένων
γραµµών τραπεζικών πιστώσεων που χρησιµοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου για την αντι-
µετώπιση κινδύνων ρευστότητας είναι σε θέση να φροντίζει και να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων
εξασφαλίζοντας την ύπαρξη επαρκών διαθέσιµων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος αναµένει να διατηρήσει
την τρέχουσα σχέση δανεισµού προς ίδια κεφάλαια στα επίπεδα περίπου του "2". ( Όµιλος: 2008:2,17  έναντι 2007:1,98
– Εταιρία: 2008:1,78  έναντι 2007:1,66).

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων του Οµίλου: 

ΟΜΙΛΟΣ 2008
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές & 
λοιποί πιστωτές - 291.043 - - - 291.043
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,73% 98 101 450 - 649
∆άνεια τραπεζών 4,88% 378.720 15.000 276.421 - 670.141
Σύνολο 669.861 15.101 276.871 - 961.833

ΟΜΙΛΟΣ 2007
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 344.677 - - - 344.677
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,08% 94 94 649 - 837
∆άνεια τραπεζών 5,38% 425.770 19.673 275.471 - 720.914
Σύνολο 770.541 19.767 276.120 - 1.066.428

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρίας: 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2008
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 257.744 - - - 257.744
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,73% 98 101 450 - 649
∆άνεια τραπεζών 4,70% 317.020 15.000 226.581 - 558.601
Σύνολο 574.862 15.101 227.031 - 816.994

ΕΤΑΙΡΙΑ 2007
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές 317.914 - - - 317.914
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,08% 94 94 649 - 837
∆άνεια τραπεζών 5,36% 354.968 15.000 245.471 - 615.439
Σύνολο 672.976 15.094 246.120 - 934.190
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Χ. Ποιότητα  - Περιβάλλον – Υγιεινή και Ασφάλεια – Εργασιακά Θέµατα

Η δέσµευση του Οµίλου για την εκπλήρωση του βασικού του σκοπού, δηλαδή της δραστηριοποίησης στον ευρύτερο
κλάδο παραγωγής ενέργειας για τις ανάγκες της κοινωνίας συνεισφέροντας στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, µε
σεβασµό στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του,
εκφράζεται µέσα από την Πολιτική για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Προστασία και την Υγιεινή & Ασφάλεια.

Από την αρχή της λειτουργίας της η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας έχοντας ως κύριο αντικειµενικό σκοπό να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Στόχος της Εταιρείας είναι
να εφοδιάζει τους πελάτες της µε αξιόπιστα προϊόντα ποιότητας µέσω καθολικής ενεργοποίησης της διοίκησης και προ-
λαµβάνοντας ενδεχόµενα προβλήµατα πριν αυτά εµφανισθούν.

Για το λόγο αυτό έχει ξεκινήσει από το 1992 ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας έτσι
ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002. Η
αρχική πιστοποίηση αυτού του συστήµατος έγινε το ∆εκέµβριο 1993. 

Από τότε το Σύστηµα Ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο µέρος των λειτουργιών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Το 2002 ξεκίνησε η αναδιαµόρφωση του υπάρχοντος συστήµατος, ώστε να αναπτυχθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιό-
τητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση αυτού του συστήµατος έγινε τον
Ιανουάριο 2003 από τη Bureau Veritas Quality International (BVQI). Το Μάρτιο του 2006 έγινε επαναπιστοποίηση του
συστήµατος µε πιστοποιητικό ισχύος για τρία ακόµη έτη.

Η δέσµευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού της Εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι καθολική.
Στα πλαίσια της δέσµευσης αυτής, το Σεπτέµβριο του 2006 έγινε ∆ιαπίστευση του Χηµείου του ∆ιυλιστηρίου κατά
ISO / IEC 17025 από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆) µε πιστοποιητικό που ισχύει µέχρι το Σεπτέµβριο του 2010.

Η καθιέρωση µεθόδων και διαδικασιών οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον είναι προτεραιότητα για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
Η λειτουργία του διυλιστηρίου είναι σύµφωνη µε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν καθοριστεί από τα Υπουργεία
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης για την  χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Επιπλέον είναι εναρµονισµένη µε τις αυστηρότερες
διεθνείς προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και γίνεται η χρήση προηγµένων µεθόδων επεξεργασίας,
οι οποίες ελαχιστοποιούν, κατά το δυνατόν, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
του ∆ιυλιστηρίου πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:1996 αρχικά το ∆εκέµβριο του 2000. Το Μάρτιο του 2007 έγινε επα-
ναπιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 και ισχύ µέχρι τον Ιανουάριο του 2010.

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2007 η ∆ιοίκηση της Εταιρίας υλοποιώντας τη δέσµευσή της για συνεχή βελτίωση στη ∆ια-
χείριση του Περιβάλλοντος, προχώρησε σε εθελοντική βάση στην έκδοση ετήσιας Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης, σύµφωνα
µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS ER 761/2001 επικυρωµένη από τη Bureau Veritas. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ενέκρινε
την εγγραφή της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στο Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) και του ∆ιυλιστηρίου
της το Ελληνικό Μητρώο Καταχωρηµένων Οργανισµών EMAS. Tο 2008 η Εταιρία προέβη για δεύτερη φορά στην έκδοση
της ετήσιας Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης.

Σηµειώνεται ότι, στον κλάδο της διύλισης ο τριπλός συνδυασµός των πιστοποιήσεων ISO 14001:2004, EMAS για το περι-
βάλλον και  ISO 9001:2000 για την ποιότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και στην Ευρώπη απαντάται σε ελάχιστα διυλι-
στήρια µε ανάλογο βαθµό πολυπλοκότητας όπως της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει δεσµευτεί να ενσωµατώνει τις απαιτήσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στο σχεδιασµό, στη λήψη
αποφάσεων και στη λειτουργία  του ∆ιυλιστηρίου λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφεροµένων
µερών (Stakeholders).

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας (Health & Safety Management) του ∆ιυ-
λιστηρίου αναθεωρήθηκε πλήρως και πιστοποιήθηκε από την Bureau Veritas µε βάση το διεθνές πρότυπο Occupational
Health and Safety Accreditation Series - OHSAS 18001:2007 το ∆εκέµβριο του 2008. Η πιστοποίηση αυτή έχει τριετή
διάρκεια.
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Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, αφού η διαµόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόµενων από τις
σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω
στην ανάπτυξη πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στην καθιέρωση πολιτικών
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που καθορίζουν µε σαφή και αµερόληπτο τρόπο όλα τα θέµατα προσλήψεων, µετακι-
νήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αµοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι
δε σηµειώθηκε καµία απεργιακή κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια. Οι εργασιακές σχέσεις ρυθµίζονται βάσει Κανονισµού
Εργασίας, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Σεπτέµβριο του 1974 και έχει λάβει σχετική έγκριση από το Υπουργείο
Εργασίας. Οι εργαζόµενοι στο διυλιστήριο είναι οργανωµένοι σε σωµατείο, το οποίο από το 1986 έχει συνάψει Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών. Η σύµβαση αυτή ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας
στο ∆ιυλιστήριο και τροποποιείται κάθε χρόνο µε ιδιωτικά συµφωνητικά ετήσιας διάρκειας, που καταρτίζονται µεταξύ
της Εταιρίας και του σωµατείου.

Για τον καθορισµό, τη διαχείριση και την εξέλιξη των αµοιβών του προσωπικού εφαρµόζεται ένα σύστηµα που χαρα-
κτηρίζεται από συνέπεια, διαφάνεια και αντικειµενικότητα. Παρέχονται ανταγωνιστικές αµοιβές, βασισµένες στην απόδοση.

Εκτός από τις πάσης φύσεως χρηµατικές αµοιβές, προσφέρεται στο προσωπικό και ένα ευρύ φάσµα οικειοθελών παροχών
που καλύπτουν το ίδιο  και τις οικογένειές τους. Οι οικειοθελείς παροχές αποβλέπουν στην ενίσχυση της ασφάλισής τους
πέραν των απαιτήσεων του νόµου, στην περαιτέρω σύσφιγξη των δεσµών τους µε την Εταιρία, στην ανάπτυξη της συνερ-
γασίας και του οµαδικού πνεύµατος και στην εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Ορι-
σµένες από τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία της Εταιρίας είναι:

◗ Πρόγραµµα συµπληρωµατικής ασφάλισης ζωής και υγείας.

◗ Συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.

Αναγνωρίζεται ότι η αναπτυξιακή πορεία και η υλοποίηση της επιχειρηµατικής στρατηγικής της Εταιρίας σε ένα διεθνο-
ποιηµένο και υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης κλάδο όπως είναι ο κλάδος του πετρελαίου, συνδέονται στενά µε την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού στους
τοµείς τόσο της επαγγελµατικής κατάρτισης, όσο και της ατοµικής επιµόρφωσης είναι θέµα κεφαλαιώδους σηµασίας για
το οποίο γίνονται σηµαντικές επενδύσεις σε χρήµα και σε χρόνο απασχόλησης. Η πολιτική για την εκπαίδευση προβλέπει
τη σύνδεση των θέσεων εργασίας µε τις γνώσεις και τις ικανότητες τις οποίες πρέπει να διαθέτει κάθε µέλος του προ-
σωπικού, µε τελικό στόχο τη συνεχή, υπεύθυνη, ευέλικτη και ολοκληρωµένη επαγγελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση
των εργαζοµένων.
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ΧI. Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου και της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης
Σύνολο ∆ανεισµού

Σύνολο ∆ανεισµού & Ιδίων Κεφαλαίων 68,42% 66,49% 64,02% 62,39%

Σχέση ∆ανεισµού προς Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο ∆ανεισµού
Ίδια Κεφάλαια 2,17 1,98 1,78 1,66

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους

Σύνολο Ενεργητικού 5,81% 9,81% 6,28% 11,08%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25,33% 41,20% 24,10% 41,63%

Απόδοση Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROIC)
Κέρδη µετά από φόρους + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

Σύνολο Καθαρού ∆ανεισµού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις 10,77% 16,31% 11,18% 17,99%
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XΙΙ. Συναλλαγές µεταξύ Συνδεδεµένων Μερών 

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 

Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας, των θυγατρικών της και συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Συνδεδεµένες 143.314 8.874 4.932 265

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Έσοδα Έξοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Θυγατρικές 575.013 543 17.099 0
Συνδεδεµένες 143.217 7.681 4.911 234
Σύνολα 718.230 8.224 22.010 234

Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων του Οµίλου.

Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση δεν έχει δοθεί  ή
ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη.

Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη.

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της
διοίκησης του Οµίλου, για τις περιόδους 1/1 - 31/12/2008 και 1/1 - 31/12/2007 ανέρχονται σε Ευρώ 2.521 χιλιάδες και
Ευρώ 1.909 χιλιάδες αντίστοιχα (Εταιρία: 1/1 - 31/12/2008: Ευρώ 2.237 χιλιάδες, 1/1 - 31/12/2007: Ευρώ 1.623 χιλιάδες).

Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των µετόχων.

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Οµίλου ανέρχονται σε Ευρώ 254 χιλιάδες για την περίοδο 1/1 –
31/12/2008 και Ευρώ 354 χιλιάδες για την περίοδο 1/1 – 31/12/2007 (Εταιρία: 1/1 – 31/12/2008: Ευρώ 241 χιλιάδες,
1/1 - 31/12/2007: Ευρώ 341 χιλιάδες).

∆εν υπάρχουν αποζηµιώσεις, προς διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και της Εταιρίας, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
την τρέχουσα και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ των εταιριών του Οµίλου και των διευθυντικών
στελεχών.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26

Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής
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18. Αποθέµατα 63

19. Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις 63

20. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 64

21. ∆άνεια Τραπεζών 65

22. Αναβαλλόµενοι Φόροι 66

23. Προµηθευτές και Λοιποί Πιστωτές 67

24. Μετοχικό Κεφάλαιο 67

25. ∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 67

26.  Αποθεµατικά 67

27.  Συσσωρευµένα κέρδη / Αποτελέσµατα εις Νέο 68

28. Εξαγορά / Ίδρυση Θυγατρικών Εταιριών 69

29. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και ∆εσµεύσεις 70
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30. Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 70

31. Συµβάσεις Λειτουργικών Μισθώσεων 71

32. Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Σύνταξης του Ισολογισµού 71

33. Συναλλαγές µεταξύ Συνδεδεµένων Μερών 72

34. Προβλέψεις για Αποζηµιώσεις Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 73

35. Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 75

36. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 75

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, σελ. 38 έως και 78 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΑΡ∆ΗΣ Ι. ΒΑΡ∆ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ



❚ 38 ❚  ετήσια οικονοµική έκθεση

Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(εκτός από "κέρδη ανά µετοχή") ΣΗΜ 1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών 3 5.505.365 4.069.996 5.057.751 3.719.133
Κόστος πωληθέντων (5.263.635) (3.798.309) (4.868.468) (3.494.213)
Μικτά αποτελέσµατα 241.730 271.687 189.283 224.920
Έξοδα διάθεσης (57.864) (52.158) (16.583) (15.074)
Έξοδα διοίκησης (29.547) (31.243) (21.943) (21.862)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 (15.795)    57.713 (21.089)    52.413
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 138.524 245.999 129.668 240.397
Έσοδα από επενδύσεις 7 2.871 2.190 2.566 5.053
Κέρδη/(ζηµιές) από
συγγενείς εταιρίες 15 856 (15) 0 0
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (39.871) (42.188) (32.878) (37.038)
Κέρδη προ φόρων 102.380 205.986 99.356 208.412
Φόροι εισοδήµατος 9 (23.974) (56.129) (23.589) (53.729)
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
που κατανέµονται στους
Μετόχους της Εταιρίας 78.406 149.857 75.767 154.683

Κέρδη ανά µετοχή,
βασικά και αποµειωµένα σε Ευρώ 11 0,71 1,35 0,68 1,40

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 42 έως και τη σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρίας και του Οµίλου.
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Ισολογισµός της  31 ∆εκεµβρίου 2008 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΗΜ 1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Πάγιο ενεργητικό
Υπεραξία 12 20.082 16.200 0 0
Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 13 3.713 4.435 916 1.229
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 14 759.137 731.123 713.043 687.174
Συµµετοχές σε θυγατρικές
και συνδεδεµένες εταιρίες 15 4.971 3.586 42.722 38.678
Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 16 927 927 927 927
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17 16.530 14.923 1.539 2.823
Σύνολο παγίου ενεργητικού 805.360 771.194 759.147 730.831

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 18 235.529 346.213 233.705 339.916
Πελάτες και λοιπές
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 19 300.179 395.721 205.599 315.161
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 20 9.208 13.743 7.982 10.634
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 544.916 755.677 447.286 665.711

Σύνολο ενεργητικού 4 1.350.276 1.526.871 1.206.433 1.396.542

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 21 276.871 276.120 227.031 246.120
Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις προσωπικού 34 34.408 41.177 32.691 37.186
Αναβαλλόµενοι φόροι 22 32.006 28.830 31.234 28.287
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.289 1.315 0 0
Επιχορηγήσεις παγίων 6.383 4.768 6.383 4.768
Σύνολο µακροπρόθεσµων
υποχρεώσεων 350.957 352.210 297.339 316.361

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 23 291.043 344.677 257.744 317.914
Προβλέψεις για
αποζηµιώσεις προσωπικού 34 4.099 4.618 4.099 4.581
Φόροι εισοδήµατος 0 15.529 0 15.529
∆άνεια τραπεζών 21 393.919 445.631 332.219 370.156
Επιχορηγήσεις παγίων 672 468 672 468
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων 689.733 810.923 594.734 708.648

Σύνολο υποχρεώσεων 4 1.040.690 1.163.133 892.073 1.025.009

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 24 33.235 33.235 33.235 33.235
∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο 25 49.528 49.528 49.528 49.528
Αποθεµατικά 26 77.560 77.559 75.166 75.166
Αποτελέσµατα εις νέο 27 149.263 203.416 156.431 213.604
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 309.586 363.738 314.360 371.533

Σύνολο παθητικού 1.350.276 1.526.871 1.206.433 1.396.542

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 42 έως και τη σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρίας και του Οµίλου.
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Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό Έκδοση Μετοχών Αποτελέσµατα

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο Σύνολο
Έναρξη Χρήσεως 01.01.2007 33.235 49.528 79.521 178.997 341.281
Κέρδη Χρήσεως 149.857 149.857
Μερίσµατα (127.400) (127.400)
Λοιπές κινήσεις - - (1.962) 1.962 -
Λήξη Χρήσεως 31.12.2007 33.235 49.528 77.559 203.416 363.738

Κέρδη Χρήσεως 78.406 78.406
Μερίσµατα (132.940) (132.940)
Λοιπές κινήσεις - - 1 381 382
Λήξη Χρήσεως 31.12.2008 33.235 49.528 77.560 149.263 309.586

ΕΤΑΙΡΙΑ
Μετοχικό Έκδοση Μετοχών Αποτελέσµατα

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο Σύνολο
Έναρξη Χρήσεως 01.01.2007 33.235 49.528 77.136 184.351 344.250
Κέρδη Χρήσεως 154.683 154.683
Μερίσµατα (127.400) (127.400)
Λοιπές κινήσεις - - (1.970) 1.970 -
Λήξη Χρήσεως 31.12.2007 33.235 49.528 75.166 213.604 371.533

Κέρδη Χρήσεως 75.767 75.767
Μερίσµατα - - - (132.940) (132.940)
Λήξη Χρήσεως 31.12.2008 33.235 49.528 75.166 156.431 314.360

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 42 έως και τη σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρίας και του Οµίλου.
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Κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΣΗΜ 1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 102.380 205.986 99.356 208.412
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 6 52.513 50.381 47.849 45.919
Προβλέψεις (4.734) 6.129 (4.621) 3.896
Συναλλαγµατικές διαφορές 7.841 (36.170) 7.761 (36.091)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα,
κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας (2.080) (1.616) (1.386) (4.500)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8 39.871 42.188 32.878 37.038
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή µεταβολές που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 110.684 (158.691) 106.210 (157.794)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 97.878 (76.804) 116.985 (66.533)
(Μείωση) / αύξηση
υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (47.012) 216.354 (52.681) 210.145
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα καταβεβληµένα (39.209) (42.400) (32.903) (37.300)
Καταβεβληµένοι φόροι (43.260) (38.421) (43.260) (35.803)
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 274.872 166.936 276.188 167.389

Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αύξηση) / µείωση συµµετοχής
σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (4.115) (430) (4.044) (150)
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων (78.415) (51.365) (71.727) (41.828)
Εισπράξεις από πωλήσεις
ενσωµάτων και άϋλων παγίων 211 127 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 1.248 1.368 1.168 1.285
Μερίσµατα εισπραχθέντα 196 0 360 3.317
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (80.875) (50.300) (74.243 ) (37.376)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια 1.390.991 740.538 1.126.208 617.790
Εξοφλήσεις δανείων (1.456.396) (724.629) (1.197.678) (616.115)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (187) (187) (187) (187)
Μερίσµατα πληρωθέντα (132.940) (127.400) (132.940) (127.400)
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (198.532) (111.678) (204.597) (125.912)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα
ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (4.535) 4.958 (2.652) 4.101
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 13.743 8.785 10.634 6.533
Ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα λήξης χρήσεως 9.208 13.743 7.982 10.634

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 42 έως και τη σελίδα 78 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της
Εταιρίας και του Οµίλου.
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η µητρική εταιρία του οµίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ο Όµιλος) είναι η Εταιρία µε την επωνυµία  «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε.» (η Εταιρία) η οποία είναι ανώνυµη εταιρία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα το Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των
πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν τη διύλιση και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου.

Κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας  είναι η "Petroventure Holdings Ltd" και η "Petroshares Ltd" µε ποσοστά 51% και 10,5% αντί-
στοιχα. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος.

O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανερχόταν σε 1.489
άτοµα και 1.271 άτοµα αντίστοιχα. (2007: Όµιλος : 1.485 άτοµα, Εταιρία: 1.267 άτοµα) 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π.) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία προετοι-
µασίας των οικονοµικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ). Ο Οµιλος δεν επηρεάζεται
από τα τµήµατα του ∆ΛΠ 39 σχετικά µε αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου καταθέσεων που δεν υιοθετήθηκαν
από την ΕΕ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων προτύπων και διερµηνειών

Για την τρέχουσα περίοδο, έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης τέσσερεις νέες διερµηνείες. Αυτές είναι: ∆ιερµηνεία 7: Εφαρµογή της αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29 "Οικο-
νοµικές Καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες", ∆ιερµηνεία 8: Εφαρµογή ∆ΠΧΠ 2 "Παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών", ∆ιερµηνεία 9: "Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων", ∆ιερµηνεία 10: "Ενδιάµεση
Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση", ∆ιερµηνεία 11: ∆ΠΧΠ 2 "Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές µεταξύ εταιριών του ιδίου
Οµίλου". Οι διερµηνείες 7, 8, 9  και 11 δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο, ενώ η εφαρµογή της διερµηνείας 10 δεν είχε
κάποια επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Νωρίτερη εφαρµογή προτύπων και διερµηνειών

Επιπροσθέτως, ο Όµιλος έχει επιλέξει τη νωρίτερη εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 23 "Κόστος ∆ανεισµού" (εφαρµογή
για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η αναθεώρηση του ∆ΛΠ 23 δεν έχει επί-
δραση στις λογιστικές αρχές του Οµίλου. Η κυριότερη αλλαγή, από την προηγούµενη έκδοση του προτύπου, που αφορά
την αφαίρεση της δυνατότητας επιλογής της αναγνώρισης για το κόστος δανεισµού που αφορούν περιουσιακά στοιχεία
στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιούνται, δεν έχει καµία επίδραση σ’αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις,
καθώς λογιστική αρχή του Οµίλου υπήρξε πάντοτε η κεφαλοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιου-
σιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται σηµαντικός χρόνος έως ότου αυτά είναι έτοιµα προς χρήση ή προς πώληση. 
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Πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί

∆ΠΧΠ 8, "Λειτουργικοί τοµείς" (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009).
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 "Ανάλυση κατά τοµέα" και προβλέπει µια διοικητική προσέγγιση για τις οικονοµικές
πληροφορίες που δίνονται ανά τοµέα. Η σχετική πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί και
εσωτερικά η διοίκηση για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων ενός οµίλου. Ο Όµιλος είναι στη δια-
δικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου, θα το εφαρµόσει όταν θα είναι απαραίτητο και εκτιµά τις ενδε-
χόµενες αλλαγές από τη σχετική τρέχουσα πληροφόρηση.

∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές κατα-
στάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008).

Η ∆ιερµηνεία 12 αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να καταχωρήσουν
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης.
Με βάση τη διερµηνεία οι εταιρίες αυτές δε θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία,
αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την
ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον Όµιλο.

∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά
ή µετά την 1 Ιουλίου 2008).

Η ∆ιερµηνεία 13 ασχολείται µε το λογιστικό χειρισµό από επιχειρήσεις που χορηγούν βραβεία οικονοµικής διευκόλυνσης
και εκπτωτικά βραβεία (όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια) σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Συγκεκριµένα
εξηγεί πώς αυτές οι επιχειρήσεις, πρέπει να λογίζουν τις υποχρεώσεις τους για δωρεάν παροχές ή εκπτώσεις σε προϊόντα
ή/και υπηρεσίες σε πελάτες τους που εξαργυρώνουν εκπτωτικά βραβεία ή πόντους. Η ∆ιερµηνεία 13 δεν έχει ακόµη υιο-
θετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 

∆ιερµηνεία 14, ∆ΛΠ 19 "Παροχές στο προσωπικό" - Το όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών,
οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους. (Εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 

Η ∆ιερµηνεία 14, παρέχει µια πιο ξεκάθαρη ερµηνεία σε περίπτωση πλεονάσµατος σε πρόγραµµα παροχών προς το προ-
σωπικό, από το πρωτότυπο ∆ΛΠ 19 "Παροχές προς το προσωπικό". Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, µερικοί υποστηρίζουν ότι
δεν µπορεί να υφίσταται πλεόνασµα σε χορηγό προγράµµατος παροχών εκτός εάν αυτό είναι άµεσα ρευστοποιήσιµο
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των σχετικών οικονοµικών καταστάσεων. Η ∆ιερµηνεία 14 δηλώνει ότι ο εργοδότης
χρειάζεται µόνο να έχει το άνευ όρων δικαίωµα να χρησιµοποιήσει αυτό το πλεόνασµα σε κάποια στιγµή, κατά τη διάρκεια
της ζωής ή της εκκαθάρισης του προγράµµατος, ώστε να αναγνωρισθεί το πλεόνασµα. Η ∆ιερµηνεία 14 δεν έχει ακόµη
υιοθετηθεί από την ΕΕ.

∆ιερµηνεία 15, Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009). Η διερ-
µηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περι-
ουσίας και διασαφηνίζει ποιό πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση για την αναγνώριση του σχετικού εσόδου
(το ∆ΛΠ 18 όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας ή το ∆ΛΠ 11 ανάλογα µε
το στάδιο της ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας). Η ∆ιερµηνεία 15 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν
έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 

∆ιερµηνεία 16, Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σε εφαρµογή από την 1η Οκτω-
βρίου 2008). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος
που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα
ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντι-
σταθµισµένο στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 16 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 
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∆ιερµηνεία 17, ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η ∆ιερµηνεία 17 παρέχει διευκρινήσεις για το πως µια οντότητα
πρέπει να επιµετρήσει τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εκτός από µετρητά, όταν καταβάλει µερίσµατα στους ιδιο-
κτήτες της. Η ∆ιερµηνεία 17 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ και δεν έχει εφαρµογή για τον Όµιλο. 

∆ιερµηνεία 18, Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες. (Εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009).

Η διερµηνεία 18 διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ για τις συµφωνίες όπου µια εταιρία λαµβάνει από πελάτη ένα ενσώµατο
στοιχείο παγίου ενεργητικού, που πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδέσει τον πελάτη σε ένα εµπορικό
δίκτυο ή για να παράσχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως παροχή ηλεκτρισµού,
καυσίµων ή νερού). Η ∆ιερµηνεία 18 παρέχει επίσης οδηγίες για το χειρισµό µεταβίβασης µετρητών από πελάτες. Ο Όµιλος
είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτής της διερµηνείας και εκτιµά τις ενδεχόµενες αλλαγές από τις επιπτώσεις
που µπορεί να έχει η εφαρµογή της διερµηνείας. Η ∆ιερµηνεία 18 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και που είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν και στην προηγούµενη
χρήση, είναι οι παρακάτω:

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των επιχει-
ρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όπου
η Εταιρία έχει τη δύναµη να ρυθµίζει τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική πολιτική της επιχείρησης στην οποία συµ-
µετέχει ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητές της.

Κατά την εξαγορά, τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις κάθε θυγατρικής αποτιµώνται
σύµφωνα µε την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την
εξαγορά, από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς
είναι µικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσµατα
τη χρονιά της κτήσης. 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι οι ίδιες ή/και προσαρµόζονται µε αυτές της Μητρικής. 

Κατά την ενοποίηση, όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα κέρδη και ζηµίες µεταξύ των επιχει-
ρήσεων του Οµίλου απαλείφονται.

Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Συνδεδεµένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο,
µέσω συµµετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει.

Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεµένων επιχειρήσεων ενσωµατώνονται σε
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης εκτός και αν οι επενδύσεις σε αυτές τις εταιρίες
έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµες προς πώληση.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες παρουσιάζονται στον Ισο-
λογισµό στο κόστος τους όπως αναµορφώθηκε µε τις µετά την κτήση µεταβολές στο µερίδιο του Οµίλου στην αντίστοιχη
καθαρή θέση της συνδεδεµένης εταιρίας µείον όποια αποµείωση στην αξία των ατοµικών επενδύσεων. Οι ζηµιές των
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, δεν αναγνωρίζονται.  

Τα κέρδη ή οι ζηµιές που πραγµατοποιούνται από συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιριών και των ενοποιού-
µενων εταιριών του Οµίλου απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι
ζηµιές ενδεχοµένως να αποτελούν ένδειξη αποµείωσης της αξίας του στοιχείου που µεταφέρθηκε, οπότε σε αυτή την
περίπτωση σχηµατίζεται η πρόβλεψη που χρειάζεται για την αποµείωση της αξίας του εν λόγω στοιχείου.
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Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στους ατοµικούς ισολογισµούς των εταιριών
που ενοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους και υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανή αποµείωση. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στους ατοµικούς ισολογισµούς των εταιριών
που ενοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους και υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανή αποµείωση. 

Υπεραξία

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυγατρικής ή µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος
αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης πάνω από την συµµετοχή του Οµίλου στην καθαρή
εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγα-
τρικής ή της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά ανα-
γνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο κόστος µειωµένο µε οποιεσ-
δήποτε συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.

Για το σκοπό της εξέτασης αποµείωσης, η υπεραξία κατανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών του
Οµίλου, που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης. Μονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών
στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία εξετάζονται για αποµείωση ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει µία ένδειξη
ότι η µονάδα µπορεί να είναι αποµειωµένη. Εάν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι
µικρότερο από την λογιστική αξία της µονάδας, η ζηµία αποµείωσης κατανέµεται πρώτα για να µειώσει την λογιστική
αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στη µονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας ανα-
λογικά µε βάση τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδος. Μία αναγνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης για
υπεραξία δεν αναστρέφεται σε µία µεταγενέστερη περίοδο.

Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος το ποσό της υπεραξίας περιλαµβάνεται
στον προσδιορισµό του κέρδους ή της ζηµιάς που προκύπτει από την πώληση. 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά
εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επι-
χείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ  και λοιπούς φόρους που σχετίζονται µε πωλήσεις. 

Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας
τους έχει µεταβιβαστεί.

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρ-
µόσιµο πραγµατικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές
εισπράξεις, οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξι-
σώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα δικαιώµατα των µετόχων έχουν οριστικοποιηθεί.

1) Ο Όµιλος ως εκµισθωτής 

Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της
σχετικής µίσθωσης. Αρχικά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται κατά τη διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουρ-
γικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του µισθούµενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται µε βάση
τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Η θυγατρική εταιρία του Οµίλου «AVIN OIL  Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», µισθώνει µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις (περίπου 9 χρόνια
κατ΄ ελάχιστον), χώρους για πρατήρια υγρών καυσίµων τους οποίους στη συνέχεια  υπεκµισθώνει σε φυσικά / νοµικά πρόσωπα
µε αντίστοιχους χρόνους υπεκµίσθωσης για τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε το σήµα της «AVIN».
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2) Ο Όµιλος ως µισθωτής

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
του Οµίλου στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της µίσθωσης ή, αν είναι µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελά-
χιστων καταβολών µισθωµάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό ως
υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Οι πληρωµές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της υποχρέωσης της µίσθωσης έτσι
ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηµα-
τοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άµεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο,
περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε τις γενικές πολιτικές του Οµίλου που διέπουν το κόστος
δανεισµού (βλέπε κατωτέρω).

Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη σταθερή
µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί
µια λειτουργική µίσθωση επίσης κατανέµονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης.

Ξένα νοµίσµατα

Κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων των ατοµικών οικονοµικών µονάδων, συναλλαγές σε νοµίσµατα
διαφορετικά από τα νοµίσµατα λειτουργίας των οικονοµικών µονάδων (ξένα νοµίσµατα) καταχωρούνται µε τις ισοτιµίες
που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού τα εκφραζόµενα σε ξένο νόµισµα
νοµισµατικά στοιχεία αποτιµώνται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων και κατά την επαναµετατροπή
των νοµισµατικών στοιχείων, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 

Κόστος δανεισµού

Το κόστος δανεισµού το άµεσα αποδιδόµενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων για
τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση ή πώληση τους, προ-
στίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων µέχρι τη χρονική στιγµή που αυτά θα είναι ουσιαστικά
έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για τη
χρηµατοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων µειώνουν το κόστος δανεισµού που κεφαλαιοποιείται. Το κόστος
δανεισµού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται.

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά τη διάρκεια των περιόδων
που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµό αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο
έσοδο και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων αυτών.

Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, εξο-
δοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή οργανισµούς συνταξιοδότησης
(Ασφαλιστικά Ταµεία), αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών, όπου οι υπο-
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χρεώσεις του Οµίλου προς τους οργανισµούς αυτούς είναι ισοδύναµες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα
καθορισµένων συνεισφορών αποχώρησης κατά τη συνταξιοδότηση.

Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών καθο-
ρίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της προεξοφληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected Unit Credit Method) µε βάση τις
εκτιµήσεις ανεξάρτητων αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Τα αναλογιστικά
κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ’ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι παροχές είναι
ήδη κατοχυρωµένες (δεν εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται µε βάση τη σταθερή
µέθοδο σε τόσα έτη όσα και η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών.

Το ποσό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης που
εµφανίζεται στον Ισολογισµό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης µειωµένη κατά την εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος.

Φορολογία

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου φόρου,
µειωµένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της προηγούµενης χρήσης, πλέον
τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων.

Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο
κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα
που φορολογούνται ή εξαιρούνται από το φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορο-
λογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιµοποιούµενων για τον
υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε τη χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολο-
γισµό. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές,
ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη
θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες απαι-
τήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική ανα-
γνώριση (εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, και συµφέροντα σε κοινοπραξίες µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
όπου ο Όµιλος µπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν
θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές
φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις και συµφέροντα µόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν
επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών
και αναµένεται ότι αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.

Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού και
µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την
ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει.

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να βρίσκονται
σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η αναβαλλόµενη φορολογία
επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευ-
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θείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση.

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό δικαίωµα
να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετί-
ζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επιπλέον, ο Όµιλος προτίθεται να
διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε µία καθαρή βάση. 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για
διοικητικούς σκοπούς, εµφανίζονται στον Ισολογισµό στο κόστος µείον τις αναλογούσες συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόµη
και µη προκαθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζηµία από την
αποµείωση της αξίας τους.  Το κόστος περιλαµβάνει αµοιβές επαγγελµατιών και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν
τα απαραίτητα κριτήρια το κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο
Όµιλος.  Η απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά
στοιχεία είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση τους.

Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους µειωµένα κατά το ποσό των συσσωρευµένων αποσβέσεων και την
αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη
ωφέλιµη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και  τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και αν αυτή
είναι µικρότερη στην περίοδο που ορίζει το µισθωτήριο συµβόλαιο.

Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να µειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίµησης των παγίων περι-
ουσιακών στοιχείων, εκτός από τη γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέ-
λιµης ζωής των παγίων, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ (έτη)
Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη
Κτίρια  & Τεχνικά Έργα           40
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7-30
Μεταφορικά µέσα      15-20
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-20

Οι εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των παγίων, οι υπολειµµατικές τους αξίες και η µέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται
σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιµήσεις να εφαρµοσθούν σε επόµενες χρήσεις.

Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η
διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα απο-
τελέσµατα της χρήσης.
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Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται.

Ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη του Οµίλου, αναγνωρί-
ζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

◗ Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να ταυτοποιηθεί (όπως π.χ. το λογισµικό και µια νέα παραγωγική διαδικασία).

◗ Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη

◗ Το κόστος ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.

Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέ-
λιµης ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι
δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται.  

Μετά την αρχική επιµέτρηση τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος µείον τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις όπως και στις ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται ξεχωριστά.

Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις

Στις Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό του Οµίλου και τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως,
τα οποία αφορούν δικαιώµατα µισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων της θυγατρικής Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
και δικαιώµατα  εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Εταιρίας. 

Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται µε το ρυθµό της εκτιµώµενης από τον Όµιλο  ωφέλιµης
ζωής τους, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο όσον αφορά το λογισµικό και µε την περίοδο που η Εταιρία έχει το
δικαίωµα εκµετάλλευσης των αντίστοιχων δικαιωµάτων.

Η ωφέλιµη ζωή των λοιπών ασωµάτων ακινητοποιήσεων είναι η κάτωθι:

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ (έτη)
Λογισµικά 3 – 8 
∆ικαιώµατα Εκµετάλλευσης (µέσος όρος) 9

Οι εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των ασωµάτων ακινητοποιήσεων, τυχόν υπολειµµατικές τους αξίες και η µέθοδος από-
σβεσης επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιµήσεις να εφαρµοσθούν σε επό-
µενες χρήσεις.

∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων θερµοκηπίου

Τα ∆ικαιώµατα Εκποµπής Αερίων Θερµοκηπίου (ΑΘ) λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής υποχρέωσης βάσει της οποίας
ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρέωση για εκποµπές ΑΘ όταν αυτές που γίνονται υπερβαίνουν τα αντίστοιχα κατανεµηθέντα
δικαιώµατα. Τα ∆ικαιώµατα που αποκτώνται και υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για την κάλυψη των σχετικών ελλειµάτων
αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στο κόστος. Κέρδη ή/και ζηµιές που προκύπτουν από την πώληση ∆ικαι-
ωµάτων Εκποµπής ΑΘ αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 
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∆ικαιώµατα που πηγάζουν από συµµετοχές σε ταµεία θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής
επανόρθωσης

Η Εταιρία είναι µέλος του ΙOPC Fund (International Oil Pollution Compensation Fund) που είναι ένας διεθνής οργανισµός
για την προστασία του περιβάλλοντος από µόλυνση πετρελαιοειδών. Η Εταιρία υποχρεούται σε εισφορές προς τον οργα-
νισµό αυτό σε περίπτωση σχετικών ατυχηµάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 "Προ-
βλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Στοιχεία Ενεργητικού" ενώ οι εισπράξεις από επιστροφές εισφορών,
κατά την είσπραξή τους. 

Αποµείωση αξίας ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσωµάτων και άυλων περιουσιακών στοι-
χείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν
οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο
βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επιµέρους
περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία το
περιουσιακό στοιχείο ανήκει.

Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντα-
νακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε
το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι είναι
µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών
ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα,
εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε στην περίπτωση
αυτή η ζηµιά αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως µείωση στο ποσό της αναπροσαρµογής.

Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας
δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε η αυξηµένη
λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά απο-
µείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η ανα-
στροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο
µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αντιµετω-
πίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας
τους. Το κόστος συµπεριλαµβάνει τα άµεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άµεσα εργατικά κόστη και τα ανα-
λογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα τους
θέση και κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµισµένου µέσου όρου. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη µε όλα τα εκτιµώµενα κόστη ολοκλήρωσης
και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανοµής που θα πραγµατοποιηθούν.
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον Ισολογισµό
του Οµίλου, από τη στιγµή που ο Όµιλος καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου.

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, µειωµένες
κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις όψεως λήξης έως 90
ηµέρες. 

Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση

Συµµετοχές σε µη εισηγµένες εταιρίες χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµες προς πώληση και καταχωρούνται στο κόστος
κτήσεως καθώς η εύλογη αξία τους δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Τα µερίσµατα λογίζονται στην κατάσταση απο-
τελεσµάτων χρήσης όταν τεκµηριώνεται το δικαίωµα του Οµίλου να τα εισπράξει.

∆άνεια τραπεζών

Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων µει-
ωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των πληρωτέων
επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά, και τα άµεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδου-
λευµένη βάση στα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και προστίθενται στο ανα-
πόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο
που προκύπτουν. 

Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελ-
θόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού όφελους για την τακτοποίηση αυτής της υπο-
χρέωσης.  Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά
το κόστος που θα προκύψει για το διακανονισµό της υποχρέωσης που οφείλεται την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σηµαντική.

Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν ο Όµιλος
έχει εκπονήσει επίσηµο λεπτοµερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα εµπλεκόµενα µέρη.
Η επιµέτρηση του κόστους ανασυγκρότησης περιλαµβάνει µόνο τα άµεσα έξοδα της ανασυγκρότησης που είναι ανα-
γκαία για την ανασυγκρότηση και όχι για τη συνεχιζόµενη λειτουργία της επιχείρησης.
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Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων

Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επη-
ρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για
ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση
επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτι-
µήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, αποµείωση αξίας απαι-
τήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά
µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµα-
ντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις
ανέλεγχτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σηµείωση 29. Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι
σχετικές µε τις παραδοχές της ∆ιοίκησης σχετικά µε τα προγράµµατα παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την
υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόµενα έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισµός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας
αποτελεί η εκτίµηση σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται
στην ως τώρα εµπειρία της ∆ιοίκησης και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάµενες συν-
θήκες της αγοράς.
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3.  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Πωλήσεις αγαθών 5.505.365 4.069.996 5.057.751 3.719.133

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – εξωτερικό) και
ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα – εµπορεύµατα).

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ

1/1/2008 – 31/12/2008 1/1/2007 – 31/12/2007
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Προϊόντων 2.123.038 1.785.539 3.908.577 1.680.984 1.495.608 3.176.592
Εµπορευµάτων 918.627 678.161 1.596.788 584.419 308.985 893.404
ΣΥΝΟΛΟ 3.041.665 2.463.700 5.505.365 2.265.403 1.804.593 4.069.996

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ

1/1/2008 – 31/12/2008 1/1/2007 – 31/12/2007
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Προϊόντων 2.123.038 1.785.539 3.908.577 1.680.984 1.495.608 3.176.592
Εµπορευµάτων 550.141 599.033 1.149.174 287.901 254.640 542.541
ΣΥΝΟΛΟ 2.673.179 2.384.572 5.057.751 1.968.885 1.750.248 3.719.133

Βάσει ιστορικών στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου το ποσοστό συµµετοχής των πωληθέντων όγκων των τριµήνων
στο σύνολο του έτους κυµαίνεται από 22% έως 29% και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ιδιαίτερη εποχικότητα στον όγκο
πωλήσεων ανά τρίµηνο.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι βασικές δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν τη διύλιση και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου. 

Το σύνολο της δραστηριότητας του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς όλες οι εταιρίες του
Οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα και κανένα υποκατάστηµα στο εξωτερικό. 

Οι επιχειρηµατικοί τοµείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου και δραστηριότητα πωλήσεων προς πρα-
τήρια καυσίµων.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουµε ανάλυση ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας:
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5. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (194.940) (50.859) (194.926) (50.875)
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 152.765 92.291 153.078 92.328
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 16.184 8.859 17.704 10.007
Έσοδα από ενοίκια 5.251 4.781 227 187
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 4.945 2.641 2.828 766
Σύνολο (15.795) 57.713 (21.089) 52.413

6. ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Για τη διαµόρφωση των κερδών εκµεταλλεύσεως του Οµίλου και της Εταιρίας περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς των
αποτελεσµάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις):

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Αποσβέσεις ασωµάτων ακινητοποιήσεων 1.000 1.046 420 466
Αποσβέσεις ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 51.513 49.335 47.429 45.453
Σύνολο Αποσβέσεων 52.513 50.381 47.849 45.919

Επιχορηγούµενες αποσβέσεις (625) (468) (625) (468)
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (σηµείωση 19) 2.500 1.486 0 0
Μισθοί και λοιπές παροχές προσωπικού 73.837 68.068 64.894 59.189
Εργοδοτικές εισφορές 15.123 13.884 12.377 11.288
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού (1.091) 4.643 465 3.896
Αποζηµιώσεις προσωπικού 3.197 1.917 2.858 1.782
Συνολικό κόστος µισθοδοσίας 91.066 88.512 80.594 76.155

7. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Τόκοι πιστωτικοί 2.675 2.190 2.206 1.736
Έσοδα από µερίσµατα 196 0 360 3.317
Σύνολο εσόδων από επενδύσεις 2.871 2.190 2.566 5.053
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 18.221 19.399 15.255 17.760
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 17.718 19.281 13.868 15.897
Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης 50 34 50 34
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.882 3.474 3.705 3.347
Σύνολα χρηµατοοικονοµικών εξόδων 39.871 42.188 32.878 37.038

9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 20.642 43.162 20.642 42.904
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων:

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 2.096 0 0
Φορολόγηση Αποθεµατικού Ν.3220/2004            0    2.289            0    2.289

20.642 47.547 20.642 45.193
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµείωση 22) 3.332 8.582 2.947 8.536
Σύνολο 23.974 56.129 23.589 53.729

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1/2008–31/12/2008 και
1/1/2007–31/12/2007 αντίστοιχα.

Κατά το 2008 ψηφίστηκε νόµος (Ν.3697/2008-ΦΕΚ Α΄ 194/25.9.2008) βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές
των χρήσεων 2010 έως και 2014 ορίζονται σε 24%, 23% 22%, 21% και 20% αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιµο-
ποιήθηκαν όπου απαιτείτο για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας του τρέχοντος έτους.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2003 έως και 2005, που ολοκληρώθηκε εντός του
2007, η συνολική επιβάρυνση της θυγατρικής εταιρίας "Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." ανήλθε σε 2.096 χιλιάδες ευρώ (ποσό
1.502 χιλιάδες ευρώ αφορά φόρο επί των λογιστικών διαφορών και ποσό 594 χιλιάδες ευρώ τις επί αυτού προσαυξήσεις)
και βάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2007. Επίσης βάσει απόφασης του ΥΠΕΘΟ περί ανάκτησης κρατικών επιχορη-
γήσεων, επιβλήθηκε η φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3220/2003 εντός της χρήσης 2007, που
είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση της µητρικής Εταιρίας κατά Ευρώ 2.289
χιλιάδες (ποσό Ευρώ 1.960 χιλιάδες αφορά φόρο και ποσό Ευρώ 329 χιλιάδες τον επ’ αυτού τόκο).

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης του Οµίλου και της Εταιρίας προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος
οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Φορολογικός συντελεστής 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Επιδράσεις στο φόρο από:
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
& φορολόγηση αποθεµατικού 0,0% 2,1% 0,0% 1,1%
Έξοδα µη εκπεστέα φορολογικά 2,8% 0,2% 3,1% 0,1%
Απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα -0,3% -0,1% -0,1% -0,4%
Αλλαγή στο συντελεστή φόρου εισοδήµατος -4,2% 0,0% -4,3% 0,0%
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής χρήσεως 23,3% 27,2% 23,7% 25,8%
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10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Τα µερίσµατα που αφορούσαν την προηγούµενη χρήση (1/1 – 31/12/2007)
ανέρχονταν σε Ευρώ 1,20 ανά µετοχή εκ των οποίων Ευρώ 0,20 ανά µετοχή είχαν δοθεί ως προµέρισµα τον ∆εκέµβριο
του 2007. Από αυτά Ευρώ 1,00 έχουν αναγνωρισθεί στη χρήση 2008 και Ευρώ 0,20 στη χρήση 2007. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρίας, προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανοµή συνολικού µικτού µερίσµατος για τη
χρήση 2008 ποσού  Ευρώ 66.469.788 (ή ποσού Ευρώ 0,60 ανά µετοχή). Σηµειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και ανα-
γνωρισθεί ως µικτό προµέρισµα χρήσης 2008 ποσό Ευρώ 22.156.596 (ή ποσό Ευρώ 0,20 ανά µετοχή) από τον ∆εκέµβριο
του 2008, ενώ το υπόλοιπο Ευρώ 0,40 θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2009.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία, το φορολογητέο εισόδηµα φορολογείται
στην πηγή (Μητρική Εταιρία) εξαντλώντας έτσι κάθε φορολογική υποχρέωση επί των µερισµάτων.

11. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1.2008- 1.1.2007- 1.1.2008- 1.1.2007-

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Κέρδη (σε χιλιάδες Ευρώ) 78.406 149.857 75.767 154.683
Μέσος Σταθµισµένος αριθµός
των κοινών µετοχών για τους σκοπούς 110.782.980 110.782.980 110.782.980 110.782.980
των βασικών κερδών ανά µετοχή
Κέρδη ανά µετοχή
βασικά και αποµειωµένα (σε Ευρώ) 0,71 1,35 0,68 1,40

12. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

O λογαριασµός της υπεραξίας επιχείρησης του Οµίλου, στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχεται σε Ευρώ 20.082 χιλιάδες.
Ο λογαριασµός υπεραξίας επιχείρησης αφορά στην εξαγορά των θυγατρικών εταιριών "Αvin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." και
"ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.". ∆ιενεργείται από τον Όµιλο έλεγχος για τυχόν ενδείξεις αποµείωσης ετησίως από τον οποίο
δεν έχει προκύψει ανάγκη για αποµείωση της υπεραξίας. 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 31/12/2007 Πρόσθετο ποσό 31/12/2008
που αναγνωρίστηκε κατά
τη διάρκεια της χρήσης 

από τη συνένωση επιχειρήσεων.
Υπεραξία (σηµείωση 28) 16.200 3.882 20.082
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις του Οµίλου αποτελούνται από προγράµµατα λογισµικού, και δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως
πρατηρίων καυσίµων. Η κίνηση τους κατά τη χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007 και κατά τη χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Λογισµικό ∆ικαιώµατα 

εκµετάλλευσης Σύνολο Λογισµικό
ΚΟΣΤΟΣ

1 Ιανουαρίου 2007 11.041 3.690 14.731 9.163
Προσθήκες 540 0 540 324
Μεταφορές        812           0        812        812
31 ∆εκεµβρίου 2007 12.393 3.690 16.083 10.299
Προσθήκες         278           0         278         107
31 ∆εκεµβρίου 2008 12.671 3.690 16.361 10.406

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 2007 9.814 788 10.602 8.604
Αποσβέσεις χρήσεως       668       378      1.046       466
31 ∆εκεµβρίου 2007 10.482 1.166 11.648 9.070
Αποσβέσεις χρήσεως       623      377     1.000      420
31 ∆εκεµβρίου 2008 11.105 1.543 12.648 9.490

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.911 2.524 4.435 1.229

31 ∆εκεµβρίου 2008 1.566 2.147 3.713 916

Τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως, αφορούν δικαιώµατα µισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων της θυγατρικής
Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η κίνηση των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων του Οµίλου κατά τη χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007 και κατά τη χρήση 1/1/2008 –
31/12/2008 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ
Γήπεδα και Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Χρηµατοδοτικές

Ποσά σε χιλ.Ευρώ κτίρια και µεταφορικά λοιπός υπό εκτέλεση Μισθώσεις Σύνολο
µέσα εξοπλισµός

ΚΟΣΤΟΣ

1 Ιανουαρίου 2007 134.536 764.226 17.882 51.723 0 968.367
Προσθήκες 4.036 7.250 1.184 38.724 1.024 52.218
Μειώσεις (5) (992) (20) 0 0 (1.017)
Μεταφορές      7.473     44.980        438  (53.703)          0          (812)
31 ∆εκεµβρίου 2007 146.040 815.464 19.484 36.744 1.024 1.018.756
Προσθήκες 298 8.770 1.603 69.911 0 80.582
Μειώσεις (82) (1.415) (149) 0 0 (1.646)
Μεταφορές      5.695    34.382        964  (41.041)           0                  0
31 ∆εκεµβρίου 2008 151.951 857.201 21.902 65.614 1.024 1.097.692

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 2007 11.700 216.122 10.794 0 0 238.616
Προσθήκες 2.830 44.794 1.517 0 194 49.335
Μειώσεις             0       (307)       (11)       0       0       (318)
31 ∆εκεµβρίου 2007 14.530 260.609 12.300 0 194 287.633
Προσθήκες 2.926 46.813 1.569 0 205 51.513
Μειώσεις         (3)        (544)        (44)       0       0        (591)
31 ∆εκεµβρίου 2008 17.453 306.878 13.825 0 399 338.555

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2007 131.510 554.855 7.184 36.744 830 731.123

31 ∆εκεµβρίου 2008 134.498 550.323 8.077 65.614 625 759.137



❚ 60 ❚  ετήσια οικονοµική έκθεση

14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Η κίνηση των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 1/1/2007 – 31/12/2007 και κατά τη χρήση 1/1/2008
– 31/12/2008 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΙΑ
Γήπεδα και Μηχανήµατα Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Χρηµατοδοτικές

Ποσά σε χιλ.Ευρώ κτίρια και µεταφορικά λοιπός υπό εκτέλεση Μισθώσεις Σύνολο
µέσα εξοπλισµός

ΚΟΣΤΟΣ

1 Ιανουαρίου 2007 121.100 719.274 15.116 50.272 0 905.762
Προσθήκες 342 2.470 833 37.859 1.024 42.528
Μειώσεις 0 (566) (6) 0 0 (572)
Μεταφορές      6.680     43.510       438  (51.440)          0       (812)
31 ∆εκεµβρίου 2007 128.122 764.688 16.381 36.691 1.024 946.906
Προσθήκες 63 2.733 1.391 69.878 0 74.065
Μειώσεις (5) (709) (130) 0 0 (844)
Μεταφορές      5.695    34.382        964 (41.041)          0                 0
31 ∆εκεµβρίου 2008 133.875 801.094 18.606 65.528 1.024 1.020.127

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 2007 8.780 196.111 9.390 0 0 214.281
Προσθήκες 2.274 41.678 1.307 0 194 45.453
Μειώσεις           0              0         (2)      0       0           (2)
31 ∆εκεµβρίου 2007 11.054 237.789 10.695 0 194 259.732
Προσθήκες 2.387 43.479 1.358 0 205 47.429
Μειώσεις            0         (40)       (37)      0       0          (77)
31 ∆εκεµβρίου 2008 13.441 281.228 12.016 0 399 307.084

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2007 117.068 526.899 5.686 36.691 830 687.174

31 ∆εκεµβρίου 2008 120.434 519.866 6.590 65.528 625 713.043

Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όµιλος έχει υποθηκεύσει γήπεδα και κτίρια ως εγγύηση για ληφθέντα τραπεζικά δάνεια,
το σύνολο των οποίων περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
χιλ. Ευρώ χιλ. ∆ολ. Η.Π.Α. χιλιάδες Ευρώ

Ε.Τ.Ε. 47.098 25.000 6
CITIBANK INTERNATIONAL PLC 0 0 275.000
ΣΥΝΟΛΑ 47.098 25.000 275.006

Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις των χρηµατοδοτικών µισθώσεων της Εταιρίας (σηµείωση 30) εξασφαλίζονται από την
παρακράτηση κυριότητας του εκµισθωτή στα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η λογιστική αξία είναι Ευρώ
625 χιλιάδες (2007: Ευρώ 830 χιλιάδες).
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15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Οµίλου είναι οι ακόλουθες:

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό ∆ραστηριότητα
συµµετοχής

(άµεσο ή/και έµµεσο)
AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100% Πετρελαιοειδή
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100% Ενέργεια 
AVIN ALBANIA S.A. Τίρανα Αλβανίας 100% Πετρελαιοειδή (αδρανής)
BRODERICO Ε.Π.Ε. Κύπρος, Λευκωσία 100% Εµπόριο, Συµµετοχές και

Παροχή Υπηρεσιών (αδρανής)
Εµπόριο, Μεταφορά,

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 100% Αποθήκευση και 
Αντιπροσωπεία 

Πετρελαιοειδών
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 70% Ενέργεια (αδρανής)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Συστήµατα Ανεφοδιασµού
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 50% Αεροπορικού Καυσίµου
(HAFCO S.A.)  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Σπάτα Αττικής 28% Συστήµατα Ανεφοδιασµού

Αεροπορικού Καυσίµου

Τα ποσά µε τα οποία είναι εκφρασµένες οι αξίες των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Οµίλου είναι
τα ακόλουθα:

(Ποσά σε χιλ.Ευρώ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 0 0 37.564 37.564
AVIN ALBANIA S.A. 510 510 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 3.872 2.961 904 904
BRODERICO Ε.Π.Ε. 60 60 0 0
ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 0 0 0 0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.) 452 8 0 0
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 77 0 44 0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε. 0 47 4.210 210
ΣΥΝΟΛΟ 4.971 3.586 42.722 38.678

Από τις ανωτέρω εταιρίες οι "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.", "ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε." και "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.Ε." ενοποιούνται
µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης, οι εταιρίες "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.", "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.", µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, διότι δεν ασκεί σε αυτές διοίκηση ο Όµιλος ενώ οι
"BRODERICO Ε.Π.Ε.", "AVIN ALBANIA S.A.",και " ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." περιλαµβάνονται στην ενο-
ποίηση στο κόστος, λόγω επουσιώδους σηµασίας και λόγω του ότι δεν έχουν δραστηριότητες.
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Η διαµόρφωση του ύψους των συµµετοχών σε συγγενείς εταιρίες έχει ως εξής:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Κόστος κτήσεως συµµετοχών 3.914 3.597
Αύξηση (µείωση) καθαρής θέσης συµµετοχών 1.057 (11)
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες 4.971 3.586

Συνδεδεµένες εταιρίες (Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007
Σύνολο ενεργητικού 36.556 31.955
Σύνολο υποχρεώσεων (21.823) (21.209)
Καθαρή θέση 14.733 10.746
Συµµετοχή του Οµίλου στην καθαρή θέση των εταιριών 4.324 3.016

Τα αποτελέσµατα από συνδεδεµένες εταιρίες του Οµίλου διαµορφώνονται ως εξής:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/2008 1/1 – 31/12/2007
Πωλήσεις 53.909 33.217
Κέρδη µετά από φόρους 1.878 371
Μερίδιο του Οµίλου από τα κέρδη 856 (15)

16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό Αξία συµµετοχής ∆ραστηριότητα
συµµετοχής σε χιλ.Ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Συστήµατα Ανεφοδιασµού
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε Αθήνα 16% 927 Αεροπορικού Καυσίµου

Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις στην αξία
κτήσης, διότι δεν ασκείται σηµαντική επιρροή στη διοίκηση της Εταιρίας.

17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

Επιταγές πελατών 1.614 869 0 0
Προπληρωθέντα έξοδα 14.497 13.642 1.120 2.411
Εγγυήσεις 419 412 419 412
Σύνολο 16.530 14.923 1.539 2.823

Τα προπληρωθέντα έξοδα συµπεριλαµβάνουν προκαταβολές ενοικίων για εξασφάλιση πρατηρίων και άλλες µακροπρό-
θεσµες προπληρωµές. Τα ποσά παρουσιάζονται στις ονοµαστικές αξίες τους που θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν σηµα-
ντικά από τις εύλογες αξίες τους.
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18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

Εµπορεύµατα 8.613 49.807 7.121 43.838
Πρώτες ύλες 73.582 173.749 73.250 173.421
Πρώτες ύλες υπό παραλαβή 52.051 12.851 52.051 12.851    
Έτοιµα προϊόντα 101.283 109.806 101.283 109.806
Σύνολο αποθεµάτων 235.529 346.213 233.705 339.916

Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα κατά το κλείσιµο της χρήσης αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας κτήσης
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Κατά την τρέχουσα και προηγούµενη χρήση, µέρος των αποθεµάτων
αποτιµήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους  µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως
(κόστος πωληθέντων) του Οµίλου και της Εταιρίας, ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ 2008 2007
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 24.393 2.954
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 781 0
ΠΡΩΤΕΣ  ΥΛΕΣ 11.308 460
ΣΥΝΟΛΟ 36.482 3.414

Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο "Κόστος πωληθέντων" κατά την τρέχουσα και προη-
γούµενη χρήση για τον Όµιλο ήταν για το 2008 Ευρώ 5.179.975 χιλ. και για το 2007 Ευρώ 3.749.272 χιλ. (Εταιρία: 2008:
Ευρώ 4.784.808 χιλ, 2007:Ευρώ 3.445.177 χιλ.)

19. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου κατά την 31/12/2008, αποτελούνται κυρίως από απαι-
τήσεις από την πώληση αγαθών. Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες 210.045 295.125 153.508 237.053
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις     (4.587)   (2.429)            0             0

205.458 292.696 153.508 237.053
Συνδεόµενα µέρη 4.932 17.554 22.010 57.249
Επιταγές εισπρακτέες 51.220 55.146 0 0
Χρεώστες 28.315 20.433 26.336 17.024
Προπληρωθέντα έξοδα 6.021 6.533 3.242 3.512
Λοιπές 4.233 3.359 503 323
Σύνολο 300.179 395.721 205.599 315.161

Η µέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών για τη µητρική εταιρία είναι 13 ηµέρες και για την
θυγατρική είναι 38 ηµέρες ενώ για το 2007 ήταν 29 ηµέρες και 49 ηµέρες αντίστοιχα. Μετά την προκαθορισµένη πιστωτική
περίοδο, χρεώνεται τόκος κατά περίπτωση, αναλόγως του νοµίσµατος πληρωµής, επί του οφειλόµενου υπολοίπου. Στις
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες, γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σύµφωνα µε εκτίµηση της διοί-
κησης του Οµίλου για τα µη ανακτήσιµα ποσά από πώληση αγαθών, βάσει ανάλογων ιστορικών στοιχείων.

Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, ο Όµιλος χρησιµοποιεί εξωτερικές πιστωτικές πληροφορίες για να εκτιµήσει
την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το πιστωτικό όριό του. Τα πιστωτικά
όρια αναθεωρούνται σε συνεχόµενη βάση. 



19. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)

Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσµων υπολοίπων πελατών από εµπορικές δραστηριότητες και εισπρακτέων επιταγών 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

0-30 ηµέρες 4.919 14.109 1.626 10.420
30-60 ηµέρες 1.314 474 49 54
60-90 ηµέρες 653 70 51 10
90-120 ηµέρες 599 35 24 0
120 + ηµέρες 5.542 7.106 87 0
Σύνολο 13.027 21.794 1.837 10.484

Στις απαιτήσεις από "Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες" υπάρχουν απαιτήσεις από πελάτες, συνολικής αξίας για
τον Όµιλο Ευρώ 13.027 χιλιάδες (31.12.2007 Ευρώ21.794 χιλιάδες) και την Εταιρία Ευρώ 1.837 χιλιάδες (31/12/2007
Ευρώ 10.484 χιλιάδες), που είναι ληξιπρόθεσµες για τις οποίες δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώς δεν υπάρχει µεταβολή
στην φερεγγυότητά τους και θεωρούνται πλήρως ανακτήσιµες, ενώ για κάποιες απ’ αυτές υπάρχουν και εγγυήσεις.

Η διοίκηση του Οµίλου διενήργησε περαιτέρω προβλέψεις για το 2008 για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού Ευρώ 2.500
χιλιάδες στη θυγατρική της, για να καλύψει τυχόν ζηµίες από επισφαλείς πελάτες.

Κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης 2.429 943
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 2.500 1.500
Ποσά που διαγράφηκαν στη χρήση (342) (14)
Υπόλοιπο λήξης 4.587 2.429

Ενηλικίωση υπολοίπων της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
120+ ηµέρες 2.500 1.500
Σύνολο 2.500 1.500

Εκτιµώντας την ανακτησιµότητα των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες, ο Όµιλος εξετάζει οποιαδήποτε αλλαγή
στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε η πίστωση ως την
ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισµένη
λόγω της βάσης και της φύσης του πελατολογίου. Ως εκ τούτου η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι δε χρειάζεται επι-
πλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, από αυτήν που έχει ήδη διενεργηθεί. 

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη
αξία τους.

20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις αρχικής διάρκειας
3 µηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Καταθέσεις σε τράπεζες 9.022 13.638 7.870 10.550
Ταµείο 186 105 112 84
Σύνολο 9.208 13.743 7.982 10.634
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21. ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

∆άνεια τραπεζών 671.302 722.338 559.601 616.863
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 649 837 649 837
Μείον: Έξοδα οµολογιακού δανείου *     (1.161)   (1.424)    (1.000)    (1.424)
Σύνολο δανείων ισολογισµού 670.790 721.751 559.250 616.276

Ο δανεισµός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως:
Άµεσα ή εντός ενός έτους 393.919 445.631 332.219 370.156
Εντός του δεύτερου έτους 189.182 60.200 139.181 30.200
Από 3 έως και 5 χρόνια 88.850 217.344 88.850 217.344
Μετά από 5 χρόνια 0 0 0 0
Μείον: Έξοδα οµολογιακού δανείου *     (1.161)     (1.424)     (1.000)     (1.424)
Σύνολο δανείων ισολογισµού 670.790 721.751 559.250 616.276
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών
(περιλαµβάνονται στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)  393.919  445.631  332.219  370.156
Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 276.871 276.120 227.031 246.120

* Τα έξοδα του οµολογιακού δανείου της Εταιρίας που αναλήφθηκε κυρίως για τη χρηµατοδότηση της µονάδας υδρογονοδιάσπασης
(Hydrocracker) στο διυλιστήριο θα αποσβεσθούν αναλογικά µε τα υπολειπόµενα έτη αποπληρωµής του δανείου.

Ανάλυση δανείων ανά νόµισµα στις 31/12/2008 και 31/12/2007:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Νόµισµα δανείων
ΕΥΡΩ 335.189 356.012 223.649 250.537
∆ΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. 196.314 247.266 196.314 247.266
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ 139.287 119.897 139.287 119.897
ΣΥΝΟΛΟ 670.790 723.175 559.250 617.700

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται µε την εύλογη αξία τους.

Ο Όµιλος έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια:

i) Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει συνάψει ένα δάνειο ύψους Ευρώ 250.000 χιλιάδων. Η ανάληψή του έγινε τµηµατικά από 31/8/2004 και ολο-
κληρώθηκε στις 2/6/2005 µετά από πέντε εκταµιεύσεις. Οι αποπληρωµές είναι εξαµηνιαίες µε έναρξη την 31/12/2005 και θα ολο-
κληρωθούν έως τις 30/6/2011 µε επιλογή παράτασης έως 30/6/2013. Το υπόλοιπο του δανείου αυτού στις 31/12/2008 είναι Ευρώ
145.000 χιλιάδες. Έναντι του δανείου έχουν εγγραφεί βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ύψους Ευρώ 275.000 χιλιάδων. 

Επίσης δάνειο συνολικού ύψους ∆ολλάρια Η.Π.Α. 150.000 χιλιάδων (ή Ευρώ 107.782 χιλιάδων στις 31/12/2008), αφορά
µακροπρόθεσµο δάνειο που ελήφθη στις 22/12/2005 και πρόκειται να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου µέχρι τις 19/12/2010
µε επιλογή παράτασης έως 19/12/2012.

Στις 11/4/2008 ελήφθη δάνειο συνολικού ύψους Ευρώ 6.000 χιλιάδες. Οι αποπληρωµές του είναι ετήσιες µε έναρξη
την 13/4/2009 και θα ολοκληρωθούν έως τις 11/4/2013. 

Το σύνολο των βραχυπροθέσµων δανείων (συµπεριλαµβανοµένου του βραχυπρόθεσµου µέρους των µακροπρόθεσµων
δανείων) διάρκειας έως ενός έτους είναι Ευρώ 332.219 χιλιάδες. Έναντι των ανωτέρω δανείων έχουν εγγραφεί υπο-
θήκες και προσηµειώσεις παγίων όπως αναφέρουµε ανωτέρω στη σηµείωση υπ’ αριθµόν 14.

ii) Η ΑΒΙΝ ΟΪΛ Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. έχει ένα δάνειο ύψους Ευρώ 50.000 χιλιάδων. Αυτό το δάνειο ελήφθη την 23/4/2008 και
είναι αποπληρωτέο εξ ολοκλήρου την 23/4/2012 µε επιλογή παράτασης έως 23/4/2013. Τα υπόλοιπα δάνεια της
Εταιρίας ανέρχονται σε Ευρώ 61.700 χιλιάδες και είναι βραχυπρόθεσµα δάνεια διάρκειας έως ενός έτους.

Όλα τα ανωτέρω δάνεια φέρουν  επιτόκιο LIBOR/EURIBOR+SPREAD.



22. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Οι παρακάτω είναι οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν
και οι κινήσεις τους κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ

Aποτελέσµατα Aποτελέσµατα
ΟΜΙΛΟΣ 1/1/2007 χρήσης 31/12/2007 χρήσης 31/12/2008

έξοδο/(έσοδο) έξοδο/(έσοδο)
Αναβαλλόµενη φορολογία από:
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 26.881 5.178 32.059 (1.332) 30.727
Έξοδα πολυετούς
φορολογικής απόσβεσης (43) (5) (48) 50 2
Συναλλαγµατικές διαφορές 4.024 3.179 7.203 (918) 6.285
Αποζηµιώσεις αποχώρησης και
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (11.799) 475 (11.324) 3.483 (7.841)
προσωπικού
Κεφαλαιοποιηµένο
κόστος δανεισµού 1.686 (197) 1.489 (415) 1.074
Λοιπές προσωρινές διαφορές
µεταξύ φορολογικών και (501) (48) (549) 2.308 1.759
λογιστικών αποτελεσµάτων
Σύνολο 20.248 8.582 28.830 3.176 32.006

Aποτελέσµατα Aποτελέσµατα
ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1/2007 χρήσης 31/12/2007 χρήσης 31/12/2008

έξοδο/(έσοδο) έξοδο/(έσοδο)
Αναβαλλόµενη φορολογία από:
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 25.598 5.040 30.638 (1.165) 29.473
Έξοδα πολυετούς φορολογικής
απόσβεσης (3) (11) (14) 14 0
Συναλλαγµατικές διαφορές 4.024 3.179 7.203 (1.058) 6.145
Αποζηµιώσεις αποχώρησης και
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (10.902) 585 (10.317) 2.818 (7.499)
προσωπικού
Κεφαλαιοποιηµένο
κόστος δανεισµού 1.686 (197) 1.489 (415) 1.074
Λοιπές προσωρινές διαφορές
µεταξύ φορολογικών και (652) (60) (712) 2.753 2.041
λογιστικών αποτελεσµάτων
Σύνολο 19.751 8.536 28.287 2.947 31.234

Ορισµένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία έχουν συµψηφιστεί. Παρακάτω είναι η ανάλυση
του υπολοίπου της αναβαλλόµενης φορολογίας (µετά τον συµψηφισµό) για λόγους παρουσίασης:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία 44.609 44.494 42.888 42.545
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία (12.603) (15.664) (11.654) (14.258)
Σύνολο 32.006 28.830 31.234 28.287
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23. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη. Η κύρια πρώτη ύλη για την
παραγωγή των προϊόντων του Οµίλου είναι το αργό πετρέλαιο. Η µέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι περίπου
18 ηµέρες ενώ για το 2007 ήταν 31 ηµέρες.

Η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Ακολουθεί ανάλυση προµηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσµων υπο-
χρεώσεων (πλην τραπεζών):

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Προµηθευτές 256.520 327.883 238.401 305.418
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 265 240 234 190
Πιστωτές 19.091 7.309 8.937 6.455
Λοιπές 15.167 9.245 10.172 5.851
Σύνολο 291.043 344.677 257.744 317.914

Ο Όµιλος διαθέτει σχετικές πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων για να εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές
υποχρεώσεις πληρώνονται στα προκαθορισµένα χρονικά όρια πίστωσης.

24. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβεβληµένο
(110.782.980 µετοχές αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε µία) 33.235 33.235

Η Εταιρία διαθέτει µία µόνο κατηγορία κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα  σε σταθερό εισόδηµα.

25. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης και λήξης χρήσεως 49.528 49.528

26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Οι κινήσεις των αποθεµατικών του Οµίλου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1/1/2007 (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 31/12/2007 (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 31/12/2008

2007 2008
Τακτικό Αποθεµατικό 17.117 6 17.123 0 17.123
Ειδικά Αποθεµατικά 3.769 3.630 7.399 0 7.399
Έκτακτα Αποθεµατικά 2.590 0 2.590 0 2.590
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 56.045 (5.598) 50.447 1 50.448
ΣΥΝΟΛΟ 79.521 (1.962) 77.559 1 77.560
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26. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ (συνέχεια)

Οι κινήσεις των αποθεµατικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1/1/2007 (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 31/12/2007 (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) 31/12/2008

2007 2008
Τακτικό Αποθεµατικό 15.895 0 15.895 0 15.895
Ειδικά Αποθεµατικά 3.769 3.630 7.399 0 7.399
Έκτακτα Αποθεµατικά 2.590 0 2.590 0 2.590
Αφορολόγητα Αποθεµατικά 54.882 (5.600) 49.282 0 49.282
ΣΥΝΟΛΟ 77.136 (1.970) 75.166 0 75.166

Τακτικό Αποθεµατικό

Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται µε το 1/3 του µετοχικού κεφα-
λαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να απορροφήσει ζηµίες.

Ειδικά Αποθεµατικά

Αποθεµατικά διαφόρων προελεύσεων και νόµων όπως φορολογηθείσες λογιστικές διαφορές, διαφορές αναπροσαρµογής
κεφαλαίου σε Ευρώ και άλλα µε διαφορετικούς χειρισµούς ανά περίπτωση. 

Έκτακτα Αποθεµατικά

Τα έκτακτα αποθεµατικά αποτελούνται από κέρδη εις νέον, προηγουµένων χρήσεων και µπορούν να διανεµηθούν στους
µετόχους της Εταιρίας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφορολόγητα αποθεµατικά

Αποθεµατικά που δηµιουργήθηκαν από  δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα αποθεµατικά των
αναπτυξιακών νόµων µε εξαίρεση αυτό του Ν.1828/82 µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν µε φορολογία 5% για τη Μητρική
Εταιρία και 10% για τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου ή να διανεµηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. ∆εν
υπάρχει χρονικός περιορισµός για τη διάθεσή τους.

Το αφορολόγητο αποθεµατικό του Ν.1828/82 µεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας και απαλλάσσεται
από τη φορολογία εισοδήµατος στο διάστηµα τριών ετών από το χρόνο σχηµατισµού του.

Σε περίπτωση πλήρους διανοµής των αφορολόγητων αποθεµατικών του Οµίλου θα καταβληθεί φόρος Ευρώ 12,7 εκα-
τοµµύρια περίπου, σύµφωνα µε τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.

27. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο την 31/12/2006 178.997 184.351
Μερίσµατα πληρωτέα (127.400) (127.400)
Καθαρά κέρδη χρήσεως 149.857 154.683
∆ιανεµόµενα αποθεµατικά 1.962 1.970
Υπόλοιπο την 31/12/2007 203.416 213.604
Μερίσµατα πληρωτέα (132.940) (132.940)
Καθαρά κέρδη χρήσεως 78.406 75.767
Λοιπές κινήσεις καθαρής θέσης 382 0
∆ιανεµόµενα αποθεµατικά (1) 0
Υπόλοιπο την 31/12/2008 149.263 156.431
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28. ΕΞΑΓΟΡΑ / Ι∆ΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. Στις 20 Νοεµβρίου 2008, συστάθηκε η εταιρία "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." µε µετοχικό κεφάλαιο
Ευρώ 110.000 στο οποίο ο Όµιλος συµµετέχει κατά 70% (40% άµεσα και 30% έµµεσα µέσω Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.).
Οι κύριοι σκοποί της νεοσυσταθείσας εταιρίας είναι η παραγωγή και η εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρία δεν
έχει αρχίσει ακόµη δραστηριότητα.

2. Στις 22 Οκτωβρίου 2008 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την επανάκτηση από τη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε." της
συνολικής συµµετοχής της "IBERDROLA S.A." στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.", η
οποία διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος της εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 4.000.000
και πλέον το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην εξαγορασθείσα εταιρία ανέρχεται στο 100%. Σηµειώνεται ότι στις
3 Νοεµβρίου 2008, η Εταιρία υπέγραψε συµφωνητικό συνεργασίας µε την εταιρία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" µε το οποίο συµφώνησαν να συνεργασθούν µέσω της εταιρίας "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." για την
κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδας συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο. Η ποσοστιαία
συµµετοχή της Εταιρίας στο µετοχικό κεφάλαιο της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." θα διαµορφωθεί στο 35%. Τα παραπάνω
τελούν υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επιτροπή
Ανταγωνισµού) ενώ έχει δοθεί θετική γνωµοδότηση από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρίας, όπως αυτά προέκυψαν κατά την ηµεροµηνία απόκτησής
της, έχουν ως εξής (Ποσά σε χιλ.Ευρώ):

Ενεργητικό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 177
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 17
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 64
Σύνολο Ενεργητικού 258

Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων 89

Καθαρή θέση 169

Εξαγορά του 70% της Καθαρής θέσης 118
Υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά 3.882
Τίµηµα που καταβλήθηκε σε µετρητά 4.000

Ταµειακές ροές για την εξαγορά:
Τίµηµα που τακτοποιήθηκε µε µετρητά 4.000
70% των χρηµατικών διαθεσίµων και ισοδύναµων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά (45)
Τελική ταµειακή εκροή για την εξαγορά 3.955

Σηµειώνεται ότι και οι δύο ανωτέρω εταιρίες δεν έχουν ακόµη αναπτύξει καµία δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν
εµφανίζουν πωλήσεις για το 2008. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι λογιστικές αξίες για την αποτίµησή της. Το
καθαρό αποτέλεσµα για το 2008 για τη µεν "ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε." είναι Ευρώ 0 χιλιάδες για τη δε
"ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε." είναι Ευρώ (136) χιλιάδες.
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29. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου συνολικού ποσού Ευρώ 15,1 εκατοµµυρίων περίπου (τα οποία
αφορούν την Εταιρία). Επίσης υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων συνολικού ποσού Ευρώ 73,3 εκα-
τοµµυρίων περίπου (εκ των οποίων Ευρώ 63,6 εκατοµµύρια περίπου αφορούν την Εταιρία). Για όλες τις παραπάνω περι-
πτώσεις δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη καθώς η τελική έκβασή τους δεν µπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί.

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τη "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε." είναι οι χρήσεις 2005 έως και 2008. Για την "AVIN
OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι το 2006 και 2008. Για τις "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α.Ε." και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε."(HAFCO S.A.) οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι
το 2007 και 2008. Για τις "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E." και "ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε." δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος
από την ίδρυσή τους (2005 και 2007 αντίστοιχα). ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από τις ανέ-
λεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Η Εταιρία και κατά συνέπεια ο Όµιλος, προκειµένου να ολοκληρώσει τις επενδύσεις και τις δεσµεύσεις της για έργα,
έχει συνάψει συµβάσεις µε τεχνικές εταιρίες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την 31/12/2008 σε
Ευρώ 10,4 εκατοµµύρια περίπου.

Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν συµβάσεις για συναλλαγές µε τους προµηθευτές και τους πελάτες τους, στις οποίες ορί-
ζεται ότι η τιµή αγοράς ή πώλησης αργού πετρελαίου και καυσίµων θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες τρέχουσες τιµές
της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής.

Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις εταιριών του Οµίλου ανέρχεται την
31/12/2008 σε Ευρώ 75.643 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2007 το ποσό ανερχόταν σε Ευρώ 50.083 χιλιάδες.

Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται την 31/12/2008
σε Ευρώ 13.275 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2007 το ποσό ανερχόταν σε Ευρώ 3.612 χιλιάδες.

30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν µεταφορικά µέσα µε περίοδο µίσθωσης 5 ετών. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα της
εξαγοράς των µεταφορικών µέσων µε ένα συµβολικό ποσό κατά τη λήξη του συµβολαίου της µίσθωσης. 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μισθώµατα Παρούσα αξία

µισθωµάτων
31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Άµεσα ή εντός ενός έτους 238 237 199 188
Από 2 έως και 5 χρόνια 485 720 450 649
Από 5 χρόνια και άνω         -           -        -        -

723 957 649 837
Μείον µελλοντικά χρηµατοοικονοµικά έξοδα   (74)   (120)        -        -
Παρούσα αξία µισθωµάτων 649 837 649 837
Συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις σαν:

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός (σηµείωση 21) 199 188
Μακροπρόθεσµος δανεισµός (σηµείωση 21) 450 649

Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των χρηµατοδοτικών µισθώσεων ισούται µε την εύλογη αξία τους.
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31. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Οι µισθώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις διοικητικές υπηρεσίες και µετα-
φορικά µέσα. Αναφορικά µε τη θυγατρική εταιρία Avin Oil, οι µισθώσεις αφορούν κυρίως χώρους κατάλληλους για πρα-
τήρια καυσίµων τους οποίους στη συνέχεια υπεκµισθώνει στους συνεργάτες – πρατηριούχους, καθώς και µεταφορικά µέσα. 

Ο Όµιλος ως Μισθωτής

Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις
λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται 11.830 10.559 5.423 4.807
ως έξοδα της χρήσεως

Κατά την 31/12/2008 και 31/12/2007, ο Όµιλος είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων χωρίς
τη δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά µισθωτήρια, οι οποίες είναι πληρωτέες ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Εντός έτους 11.983 10.074 5.618 4.235
Από 2 έως και 5 έτη 46.863 37.260 24.531 18.360
Μετά από 5 έτη 49.639 40.769 15.451 11.980

Ο µέσος χρόνος µίσθωσης των κτιρίων γραφείων και µεταφορικών µέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Ο αντί-
στοιχος χρόνος µίσθωσης των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων είναι εννέα χρόνια.

Ο Όµιλος ως Εκµισθωτής

Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσεως: 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις
λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται 5.251 4.781 227 187
ως έσοδα της χρήσεως

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, οι εταιρίες του Οµίλου κατέχουν συµβόλαια µε τους µισθωτές
που θα τους αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως µισθώµατα:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Εντός έτους 4.678 4.808 236 207
Από 2 έως και 5 έτη 14.871 15.338 800 894
Μετά από 5 έτη 15.366 17.392 493 709

Οι εκµισθώσεις του Οµίλου αφορούν κυρίως υπεκµισθώσεις από την Avin Oil  χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων µε
µέσο χρόνο εκµίσθωσης εννέα χρόνια. 

32. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του
Οµίλου ή της Εταιρίας από τις 31/12/2008 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 
Συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας, των θυγατρικών της και συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω.

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Πωλήσεις αγαθών Αγορές αγαθών

και υπηρεσιών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Συνδεδεµένες 143.314 8.874 4.932 265

ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Πωλήσεις αγαθών Αγορές αγαθών

και υπηρεσιών και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
Θυγατρικές 575.013 543 17.099 0
Συνδεδεµένες 143.217 7.681 4.911 234
Σύνολα 718.230 8.224 22.010 234

Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων του Οµίλου.
Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση δεν έχει δοθεί ή ληφθεί
από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 
Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα πρόσωπα.

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών ∆.Σ., που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της διοίκησης του Οµίλου,
για την περίοδο 1/1/2008 – 31/12/2008 και 1/1/2007 – 31/12/2007 ανέρχονται σε Ευρώ 2.521 χιλιάδες και Ευρώ 1.909
χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρία: 2008: Ευρώ 2.237 χιλιάδες, 2007: Ευρώ 1.623 χιλιάδες)

Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των µετόχων.

Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Οµίλου ανέρχονται σε Ευρώ 254 χιλιάδες για 1/1/2008-31/12/2008
και Ευρώ 354 χιλιάδες για 1/1/2007-31/12/2007. (Εταιρία: 2008: Ευρώ 241 χιλιάδες, 2007: Ευρώ 341 χιλιάδες)

∆εν υπάρχουν αποζηµιώσεις, προς διευθυντικά στελέχη του Οµίλου και της Εταιρίας, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
την τρέχουσα και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών

∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ των εταιριών του Οµίλου και των διευθυντικών
στελεχών.    
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34. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων του Οµίλου προς τους εργαζοµένους του, αναφορικά µε τη µελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε αναλογιστική µελέτη. Η υποχρέωση προσµετράται
και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδου-
λευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου. Το ποσό του δεδουλευµένου δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο
στην παρούσα αξία του σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.

Ο Όµιλος διατηρεί σε ισχύ ένα µερικώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για συµµετέχοντες εργα-
ζοµένους στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και τη θυγατρική της AVIN OIL. Σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος αυτού, οι εργα-
ζόµενοι δικαιούνται εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού µισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης
τους (κατά µέσον όρο µεταξύ 55 και 58 ετών), και των ετών προϋπηρεσίας τους στον Όµιλο. Επίσης η Εταιρία έχει την
υποχρέωση, σύµφωνα µε τον Ν. 2112/12 , για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε τα προα-
ναφερόµενα δικαιώµατα και όρια συνταξιοδότησης.  ∆εν παρέχονται άλλα επιδόµατα ή παροχές µετά τη συνταξιοδότηση. 

Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού του προγράµµατος και της παρούσης αξίας της συνολικής
υποχρέωσης καθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιο-
δότησης, έγιναν τη 31η ∆εκεµβρίου 2008 από ανεξάρτητο εγκεκριµένο αναλογιστή. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης
καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο
«projected unit credit method». 

Εκτίµηση στις:
Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν: 31/12/08 31/12/07
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,40% 4,83%
Επιτόκιο απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 5,40% 4,83%
Αύξηση αποδοχών προσωπικού 3,50% 3,50%

Η πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού του προγράµµατος προκαθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης
για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Παρούσα αξία της µη χρηµατοδοτούµενης
υποχρέωσης για αποζηµίωση
λόγω συνταξιοδότησης 35.356 42.371 33.276 39.927
Παρούσα αξία της χρηµατοδοτούµενης
υποχρέωσης του προγράµµατος για
αποχώρηση από την υπηρεσία 32.760 31.655 30.756 28.088
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος (29.609) (28.231) (27.242) (26.248)
Έλλειµµα 3.151 3.424 3.514 1.840
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη
στον Ισολογισµό 38.507 45.795 36.790 41.767

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αποζηµίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 4.099 4.618 4.099 4.581
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αποζηµίωσης
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 34.408 41.177 32.691 37.186
Σύνολο 38.507 45.795 36.790 41.767
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34.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (συνέχεια)

Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης αναφορικά µε το πρόγραµµα προκαθορισµένων παροχών καθώς
και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Κόστος τρεχουσών παροχών (3.303) 2.752 (1.552) 2.226
Τόκοι µείον αναµενόµενη απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 2.212 1.891 2.017 1.670
Καθαρό έξοδο/(έσοδο)
αναγνωρισµένο στο αποτέλεσµα (1.091) 4.643 465 3.896

Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά την τρέχουσα χρήση για τον Όµιλο και την Εταιρία είναι Ευρώ 1.364
χιλ. και Ευρώ 1.268 αντίστοιχα.

Το παραπάνω αναγνωρισµένο έξοδο συµπεριλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου και τις Εταιρίας ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Κόστος πωληθέντων 324 1.721 324 1.721
Έξοδα διοίκησης (746) 2.632 91 1.900
Έξοδα διάθεσης (669) 290 50 275

(1.091) 4.643 465 3.896

Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από  το πρόγραµµα προκαθορισµένων παροχών καθώς και της υπο-
χρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύονται ως εξής:     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έναρξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 74.026 69.673 68.014 64.470
Κόστος παροχών (7.104) 2.752 (4.939) 2.226
Τόκοι 3.577 2.696 3.285 2.413
Καταβεβληµένες παροχές (2.383) (1.095) (2.328) (1.095)
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 68.116 74.026 64.032 68.014

Η κίνηση στην παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος στην τρέχουσα χρήση αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έναρξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος 28.231 17.476 26.247 15.866
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος 1.364 806 1.268 742
Εισφορές έτους 2.398 11.044 2.055 10.735
Καταβολές σε ασφαλισµένους (2.384) (1.095) (2.328) (1.095)
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 29.609 28.231 27.242 26.248
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35. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 927 927 927 927
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες
απαιτήσεις (συµπεριλαµβάνονται τα
χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα) 309.387 409.464 213.581 325.795

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
∆άνεια τραπεζών 670.790 721.751 559.250 616.276
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 291.043 344.677 257.744 317.914
Επιχορηγήσεις παγίων 7.055 5.236 7.055 5.236

36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρίες του Οµίλου θα εξακολουθήσουν να είναι βιώ-
σιµες µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς ίδια κεφάλαια. Η
κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου αποτελείται από δανεισµό όπως αναφέρεται στη σηµείωση 21, χρηµατικά διαθέσιµα και
ισοδύναµα στη σηµείωση 20 και ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρικής εταιρίας που περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο,
τη διαφορά υπέρ το άρτιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται στις σηµειώσεις 24, 25, 26 και 27 αντίστοιχα.
Η διοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολού-
θησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεµένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του
οµίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση µέσω πληρωµής µερισµάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωµή
υφισταµένων δανείων.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)

Η διοίκηση του Οµίλου επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο πλαίσιο αυτής της επισκό-
πησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου. 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
∆άνεια τραπεζών 670.790 721.751 559.250 616.276
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα (9.208) (13.743) (7.982) (10.634)
Καθαρό χρέος 661.582 708.008 551.268 605.642 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 309.586 363.738 314.360 371.533 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 2,14 1,95 1,75 1,63
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36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)

β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων

Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου εξυπηρετεί τον Όµιλο συντονίζοντας πρόσβαση σε εγχώριες και διε-
θνείς κεφαλαιαγορές σταθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Οµίλου.
Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών κινδύνων, κινδύνων εύλογης
αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Ο Όµιλος δεν πραγµατοποιεί συναλ-
λαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου κάνει αναφορές σε τακτά διαστήµατα στη διοίκηση του Οµίλου που
µε τη σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και τις εφαρµοζόµενες πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.

γ. Κίνδυνοι αγοράς

Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής συναλλαγµατικών ισοτιµιών
(βλέπε (δ) παρακάτω), επιτοκίων  (βλέπε (ε) παρακάτω) και στη διακύµανση των τιµών του πετρελαίου κυρίως λόγω της
υποχρέωσης τήρησης αποθεµάτων. Η Εταιρία αντιµετωπίζει τη διακύµανση των τιµών του πετρελαίου ρυθµίζοντας τα
αποθέµατα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε µεταβολή στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, αποτι-
µώµενα και εκφραζόµενα σε ∆ολλάρια Η.Π.Α., επιδρά ανάλογα στα µικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. ∆εν υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όµιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον
τρόπο που αντιµετωπίζει και µετρά αυτούς τους κινδύνους. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που
διαµορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εµπορίας προϊόντων πετρελαίου, ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2008,
η επίτευξη κερδοφορίας τόσο για τον Όµιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική.

δ. Κίνδυνοι συναλλάγµατος

Ο Όµιλος πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα. Λόγω αυτού υπάρχει κίνδυνος από τις διακυµάνσεις των συναλ-
λαγµατικών ισοτιµιών. Επίσης λόγω της χρήσης των διεθνών τιµών platts σε ∆ολλάρια Η.Π.Α. για αγορές/πωλήσεις πετρε-
λαιοειδών η σχετική ισοτιµία ∆ολλάριο Η.Π.Α./Ευρώ είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγων των περιθωρίων κέρδους της
Εταιρίας. Στρατηγική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιεί τους συναλλαγµατικούς κινδύνους µέσω φυσικών αντισταθµίσεων
(physical hedging) κυρίως αντισταθµίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νοµίσµατα. 

Πέραν των ανωτέρω η Εταιρία διατηρεί και κάποιες υποχρεώσεις σε ελβετικά φράγκα (CHF) για τα οποία εκτιµάται ότι
δεν υφίσταται σηµαντικός συναλλαγµατικός κίνδυνος καθώς το ύψος τους κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

ε. Κίνδυνοι επιτοκίων

Ο Όµιλος έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές από χρηµατο-
δοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σηµαντικά από διακυµάνσεις επιτοκίων.

Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες µετα-
βλητές, το κέρδος του Οµίλου για τη χρήση που έληξε 31.12.2008, θα µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά περίπου
Ευρώ 3,25 εκατ.
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ζ. Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος του Οµίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, γιατί τα διαθέσιµα
του Οµίλου είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες. 

Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου µεγάλο ποσοστό
αυτών αφορά περιορισµένο αριθµό πελατών, οι οποίοι όµως είναι κυρίως διεθνούς κύρους πετρελαϊκές εταιρίες και κανείς
από τους οποίους δεν υπερβαίνει, καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης, το 10% επί του εκάστοτε συνολικού κύκλου εργασιών.
Συνεπώς περιορίζεται έτσι σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν συµβάσεις για συναλλαγές
µε τους πελάτες τους, στις οποίες ορίζεται ότι η τιµή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες τρέ-
χουσες τιµές και όρους της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης η Εταιρία λαµβάνει κατά κανόνα
εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες της ή εγγράφει υποθήκες, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την
31/12/2008 ήταν Ευρώ 24.295 χιλιάδες. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρίας αυτές κατανέµονται σε
έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά ο πιστω-
τικός κίνδυνος.

η. Κίνδυνος ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων και εγκεκριµένων
γραµµών τραπεζικών πιστώσεων, χρησιµοποιηµένων ή όχι. Η ∆ιοίκηση του Όµίλου για την αντιµετώπιση κινδύνων ρευ-
στότητας είναι σε θέση να φροντίζει και να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων εξασφαλίζοντας
επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος αναµένει να διατηρήσει την τρέχουσα σχέση
δανεισµού προς ίδια κεφάλαια στα επίπεδα περίπου του "2". ( Όµιλος: 2008:2,17  2007:1,98 – Εταιρία: 2008:1,78
2007:1,66).

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων του Οµίλου: 

ΟΜΙΛΟΣ 2008
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 291.043 - - - 291.043
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,73% 98 101 450 - 649
∆άνεια τραπεζών 4,88% 378.720 15.000 276.421 - 670.141
Σύνολο 669.861 15.101 276.871 - 961.833

ΟΜΙΛΟΣ 2007
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 344.677 - - - 344.677
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,08% 94 94 649 - 837
∆άνεια τραπεζών 5,38% 425.770 19.673 275.471 - 720.914
Σύνολο 770.541 19.767 276.120 - 1.066.428
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36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια)

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρίας: 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2008
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 257.744 - - - 257.744
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,73% 98 101 450 - 649
∆άνεια τραπεζών 4,70% 317.020 15.000 226.581 - 558.601
Σύνολο 574.862 15.101 227.031 - 816.994

ΕΤΑΙΡΙΑ 2007
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Συνολικό

Μέσο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
Επιτόκιο

Προµηθευτές &
λοιποί πιστωτές - 317.914 - - - 317.914
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις 6,08% 94 94 649 -837
∆άνεια τραπεζών 5,36% 354.968 15.000 245.471 - 615.439
Σύνολο 672.976 15.094 246.120 - 934.190
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΟΥΣ 2008

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 τις οποίες η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2008. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (α) του
άρθρου 1 της απόφασης 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί µέρος της
Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης 2008 της Εταιρείας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 

Το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.moh.gr στις ειδικότερες επιλογές που επισηµαίνονται µέσω παραποµπών στη δεξιά στήλη του πίνακα της
επόµενης σελίδας. 

Η αντιστοιχία των παραποµπών έχει ως εξής: 

Σηµ. Επιλογές Εταιρικής Ιστοσελίδας  (http://www.moh.gr/) 

1 Ενηµέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου / Λοιπά Θέµατα 

2 Εταιρικά Νέα / Ειδήσεις 

3 Ενηµέρωση Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις 

4 Ενηµέρωση Επενδυτών / Ετήσιο ∆ελτίο 

5 Ενηµέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου / Γενικές Συνελεύσεις

6 Ενηµέρωση Επενδυτών / Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου / Μέρισµα 

7 Ενηµέρωση Επενδυτών / Μέρισµα ανά Μετοχή & Ηµεροµηνίες ∆ικαιώµατος 

8 Ενηµέρωση Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία / Τριµηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις 

9 Ενηµέρωση Επενδυτών / Οικονοµικά Στοιχεία / Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Εκθέσεις
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Σηµ.
8, 14, 21, 22, Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων
23, 24 & 29 µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 1
Ιανουαρίου
29 Ιανουαρίου Ανάθεση του έργου κατασκευής της νέας µονάδας ατµοσφαιρικής απόσταξης 1

(Crude Distillation Unit). 
20 Φεβρουαρίου Οικονοµικό Ηµερολόγιο έτους 2008 2
26 Φεβρουαρίου Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1

µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 
28 Φεβρουαρίου ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων χρήσης 2007 3
4 & 18 Μαρτίου Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1

µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005)  
5 Μαρτίου Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών 2
20 Μαρτίου Πληροφοριακό Έγγραφο έτους 2007 2, 4
5 Μαΐου Πρόσκληση σε Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (29 Μαΐου 2008) 5
9 Μαΐου Ετήσιο ∆ελτίο χρήσης 2007 2, 4
16 Μαΐου Προτεινόµενες τροποποιήσεις Καταστατικού της Εταιρείας (Γ. Σ. 29 Μαΐου 2008) 5
16 Μαΐου Γνωστοποίηση ηµεροµηνίας δηµοσίευσης Αποτελεσµάτων Α΄ τριµήνου 2008 2
29 Μαΐου Πληρωµή υπολοίπου µερίσµατος χρήσης 2007. 6, 7
29 Μαΐου ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Α΄ τριµήνου 2008 8
30 Μαΐου Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Μαΐου 2008 5
2 Ιουνίου Συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα 1
17 Ιουνίου Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1

µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 
20 Ιουνίου Συµφωνία επανάκτησης ποσοστού στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 1
1 Ιουλίου Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1

µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 
8 Αυγούστου Γνωστοποίηση ηµεροµηνίας δηµοσίευσης Αποτελεσµάτων Α΄ εξαµήνου 2008 2
18, 22, 25 & 28 Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1
Αυγούστου µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005)
28 Αυγούστου ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Α΄ εξαµήνου 2008 9
4, 8, 11, 12, 16, 18, Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 
19, 24, 25, 26 & µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 1
30  Σεπτεµβρίου
11 Σεπτεµβρίου Ανακοίνωση παρέλευσης πενταετίας για την είσπραξη του µερίσµατος χρήσης 2002 6
1 Οκτωβρίου Εκλογή νέου Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1
1, 3, 6, 8, 9, 13, 17, Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων
20, 21, 22, 24, 27 & µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 1
29 Οκτωβρίου
6 Οκτωβρίου Απάντηση σε επιστολή του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 1
23  Οκτωβρίου Ολοκλήρωση επανάκτησης ποσοστού της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 1
29  Οκτωβρίου Γνωστοποίηση ηµεροµηνίας δηµοσίευσης Αποτελεσµάτων 9µήνου 2008 2
3 Νοεµβρίου Ανακοίνωση υπογραφής συµφωνητικού συνεργασίας µε τη 1

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
11 Νοεµβρίου ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 9µήνου 2008 8
11 Νοεµβρίου ∆ιανοµή προσωρινού µερίσµατος χρήσης 2008 – Οικονοµικό Ηµερολόγιο 6, 7
12 Νοεµβρίου Εταιρική παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 1
13 Νοεµβρίου Πληρωµή προµερίσµατος χρήσης 2008 6, 7
29  ∆εκεµβρίου Γνωστοποίηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών υπόχρεων φυσικών και νοµικών προσώπων 1

µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας (Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι
της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαίου, 2009 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγµατος ∆ήµου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων επί των εξής θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας (σε ενοποιηµένη και µη βάση) της εται-
ρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα πεπραγµένα της παραπάνω χρήσης.

3. Εκλογή µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Ανακοίνωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

5. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου  σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Νόµου 3693/2008.

6. Έγκριση µερίσµατος. 

7. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού, για τη χρήση 2009 και καθο-
ρισµός της αµοιβής αυτών. 

8. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009. 

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυµούν να µετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο
και το Καταστατικό, να µεριµνήσουν για τη δέσµευση των µετοχών τους, µέσω του Χειριστού του Λογαριασµού τους στο
Σύστηµα Άύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και
να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταµείο της
Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν τη Συνεδρίαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο µέχρι και
την Παρασκευή 22 Μαίου 2009.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ
αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση
θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγµατος). Η σχετική προθεσµία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσµευσης
µετοχών και των εγγράφων νοµιµοποίησης εκ µέρους των µετόχων για τη συµµετοχή τους στην Επαναληπτική Συνέλευση
θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009.

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2009

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


